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RESUMO



Resumo

Durante o período de 1981 a 1988, 265 pacientes portadoras de carcinoma da

ii ama, estádios clínicos I e II (UICC-1987), foram avaliadas após tratamento

conservador com quadrantectomiu mais axilectomia, radiotentpia e quimioterapia.

Após o tratamento cirúrgico, as pacientes receberam terapêutica radioterápica

nu mama com megavoltagem de Cobalto-60 ou acelerador linear de 4 MeV e na dose

total de 5.000 cGy em cinco semanas. Um reforço radiolerápico na cicatriz da

i|uadrantectomia com 1.000 cGy em uma semana foi realizado com ortovoltagcm.

A quimioterapia adjuvante foi realizada em 156 (5fUí%) pacientes e com

esquema de seis ciclos de CMF em intervalos de 21 dias. O tempo médio do

seguimcnto clínico foi de 42,8 meses, com mínimo de 24 e máximo de 99 meses. Seis

{2,}%) pacientes tiveram reculivu loc;il c 48 (18,1%) apresentaram mctásiuscs a

distância.

A sobrevida tola! em cinco unos foi de 89,<S% e a sobrevida livre i!c doença

alcançou 75% no mesmo período.
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O estudo não revelou diferenças significantes entre os estádios clínicos
classificados após a cirurgia, e o uso da quimioterapia adjuvantc não influenciou os
resultados nos diversos estádios.

Ertudou-se como variável dependente o tempo decorrido até n recidiva da

doença e diversas variáveis independentes, como a idade, estado menstrual, tipo

histológíco, estúdio clínico, estádio histopatológico, grau nuclear, uso da

quimioterapia, localização do tumor na mama, recidiva local e o tempo decorrido

entre a biópsia e a cirurgia.

A variável independente associada mais importante durante toda a análise foi
o grau histológico (p<0,003). Cerca de 60% das pacientes tiveram bons resultados
cosméticos.
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Summary

i—

(__From 1981 to 1988, 265 patients with breast cancer stages I and II

(UICC-Il'H7), were evaluated after conservative treatment with quadrantcctomy plus

axillectomy, radiotherapy and chemotherapy.

After surgical treatment, the patients were submitted to radiation therapy in

the breasÇj receiving megavoliage with cobalt-60 or 4 MeV linear acceli rator and a

total dose of 5.(MK) cGy in 5 weeks. Hie quadrantectomy scar received an e.Mra dose of

1.1)00 cCIy in I week on orthovoltage.

(_0ne hundred and fifty six (58 8%) patients were .submitted to adjuvant

chemotherapy^ 6 CMF cycles in a 21 -day-interval JThe median clinical follow-up period

was 42.8 months wild a minimum of 24 and a ma.x»wim of <>u months. Six (2,7>r/i)

patients presented local recurrence and 48 (I8,f *??0 presented distant metastasis"^

[Álier five yean lhe total .survival rale was 89,7?c and flic disease free survival
was 75'If; in the same
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/ l h e study did not show significant differences among the clinical stages

classified after surgery and the use of adjuvant chernotheriipy did not influence the

results of lhe many stages7\

The period of time until disease recurrence was considered as a dependent

variable, and m;iny independent variables such as: sijje, menstrual condition, h i s t o r i c

type, clinical stage, histupathulogic stage, nuclear grade, use of chemotherapy, breast

tumor site, local recurrence and the t> *riod between biopsy and surgery.

The most important independently linked variable during :i!l the wialysis was

lhe histolo^ic grade (p < 0,01)3). About bi)rh of the patients had good cosmetic icsults.
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1 - Introdução

Dentre todas as doenças da mama, o câncer tem um significado muito

importante, dada a sua freqüência e as implicações clínicas, psicológicas e sociais. O

câncer da mama tem sido descrito desde a antigüidade e há anotações nos hierógiifos

egípcios a seu respeito (20). A importância cultural da mama tem alta significância,

pois em alguns contextos representa a maternidade, a alimentação e a segurança,

enquanto em outros a beleza e a feminilidade. Há cerca de cem anos cstabclcccu-.se

uma terapêutica básica, a qual consistia em uma ampla remoção da mama com as

devidas conseqüências físicas e psicológicas.

Naquela época, em face dos conhecimentos observados e devido à falta de

outras alternativas, Halsted (76) descreveu a mastectomía radical, que era a única

possibilidade de controle da disseminação centrífuga da neoplasiu. A incorporação de

novos conhecimentos c o melhor entendimento da história natural da doença tornaram

possíveis novos procedimentos terapêuticos, visando a preservação da mama e,

portanto, uma alternativa à mastectomia simples ou radical.



Na sua história natural o câncer da mama tem-se caracterizado por uma longa

duração e múltiplas apresentações clínicas. Apesar da melhoria dos métodos

diagnósticos, não se conhece a historia natural do início do câncer da mama c os

conhecimentos atuais são resultantes da análise de escassos arquivos de pacientes não

tratadas (13).

Por outro lado, os fatores determinantes pelos quais e em que tempo um
cancer localizado disseminará células tumorais nas drenagens linfáticas, ou na
circulação sangüínea, não estão completamente esclarecidos. Da mesma maneira, não
há um conhecimento correto de quais fatores serão importantes no estabelecimento de
uma lesão metastática. Estes eventos representam uma equação complexa envolvendo
a taxa de duplicação celular, o grau de invasão do câncer, o acesso anatômico aos vasos
linfáticos e sangüíneos, a idade cronolótzica do tumor, os mecanismos de defesa da

Um tumor maligno é constituído por um grupo de células distribuídas de
maneira não homogênea, pois alguns grupos celulares estão em reprodução, outros em
repouso e um certo número de células estão morrendo.

As células em reprodução, para efeito didático, são representadas cm um ciclo

de quatro fuses, consoante a cada fenômeno que ocorre na célula (38,121) (figura 1).

Temos uma fase denominada de "M" (mitose), onde ocorre a divisão celular;

um intervalo posterior chamado "Gl" ("gap"); uma fase na qual ocorre u síntese

protéica chamada de "S" (síntese) e um segundo intervalo codificado de "G2" ("gap").

Recebe ;i definição de tempo celular aquele necessário pnra (|iie a célula realize o ciclo

celular, c este irá variar de acordo com o tipo do tumor maligno. O intervalo chamado

"Gl" representa um período de repouso da célula no ciclo e, à medida em que este

intervalo aumenta e torna-se longo, recebe a denominação de "GO", sendo que estas

células não contribuem para o acréscimo da população tumoral. As células deste

estágio (GO) podem a qualquer momento retornar ao estágio prolíferativo, embora o



mecanismo desta conversão não seja ainda conhecido. As recidivas tumorais tardias
são consideradas conseqüências da presença destas células no organismo (38,121).

MUITO LOMGO

FIGURA 1 - Fases do ciclo celular com acenluaçáo do concetto de células em repouso. G1 ou GO
prolongado.



O conjunto das células que formam um tumor maligno pode ser representado

conforme propõem Lajtha e Skipper (111,162) (figura 2).
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FIGURA 2 - Tipos celulares em uma massa tumoral individual.

O compartimento "A" representa as células tumorais em divisão ("células no
ciclo"). Este é o único grupo de célula.s que fornece novas células à população tumoral.

No compartimento "B" encontram-se as células em repouso, chamado "GÜ".

No "C" encontram-se as células diferenciadas, as quais não se dividem e morrem após

algum tempo. O último compartimento, chamado "D", corresponde ao grupo de células

mortas.



O crescimento da massa tumoral é semelhante ao crescimento de tecidos

normais e tem uma escala exponenciai como ocorre, por exemplo, no feto

humano (110). Dois modelos foram descritos para o crescimento tumoral. Em 1956

Collins e colaboradores (31) descreveram as taxas clínicas de crescimento para vários

tumores humanos, inclusive o da mama. Collins assume que o crescimento dos

tumores segue um modelo exponenciai; isto é, as células neoplásicas dividem-se a uma

taxa constante durante um determinado tempo (figura 3).

3

3

T E M P O

FIGURA 3 - Crescimento tumoral exponenciai.

0 tempo de duplicação do volume tumoral é um terço do tempo de duplicação do diâmetro, desde
que o volume da esfera seja proporcionai ao diâmetro na potência de três.



De acordo com esta hipótese, uma célula única de 10,0 micros de diâmetro

crescerá até alcançar um nódulo de 1 mm de diâmetro, após 20 duplicações. Mais dez

duplicações serão necessárias para que o tumor alcance aproximadamente um

quilograma, quantidade esta observada na época da morte de uma paciente com

câncer (figura 4).
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FIGURA 4 - História natural de um câncer e a correlação do curso clinico com o número de células
tumoraís.

Seguindo esse raciocínio, pode-se estimar o crescimento tumoral através do

número de duplicações celulares e, portanto, estimar o número de duplicações

ocorridas entre a instalação do tumor e u diagnóstico clínico da doença.

Segundo os conceitos de Collins e seus colaboradores, (31) o tempo de

duplicação celular é muito heterogêneo e varia de 28 a 164 dias paro pacientes com



tumores de origem epitelíal. Este estudo ajudou estabelecer a helerogeneidade das
taxas de crescimento clínico dos tumores humanos e estimar a duração da fase
pré-clínica da doença. Assim, assumindo este modelo evponencial, com tempo de
duplicação celular de 100 dias e com uma taxa de crescimento celular semelhante para
os tumores primários e metnsKuitus, ocorrerá que, para que urna célula alcance uma
muKMt dtftcitiivtit de ! cm, o icuipo necessário seiá de aproximadamente oito anos. O
tempt) de aparecimento tie uma met&stase não é conhecido, mai esta análise sugere
que é suficientemente longo antes de uma possível detecção. Estas observações para as
taxas de crescimento clínico dos tumores mamários foram confirmados também por
outros autores (58,65,109).

O segundo modelo, chamado gompertziano (110), pois sugere uma curva de
Gompertz, é aquele no qual o crescimento tumoral é exponential, com um
crescimento constante e simultâneo, porém, exponencialmente lento. Portanto, à
medida que a massa tumoral aumenta de tamanho, seus tempos de duplicações
tornam-se progressivamente mais loucos (figura 5).

JS

FIGURA 5 - Crescimento lumoral após a fnoculacno subculânea de 104 células da leucemia L1210
em ratos. 0 crescimento segue uma curva de Gompertz.



Estudos recentes (179) realizados "in vitro" e "in vivo" têm indicado que o

tempo do ciclo celular dos tumores humanos está na ordem de dois dias c núo de ItJU

dias. Pode->e dizer que o> tempos de duplicações tumorais representam um wnwlexo

que relaciona o tempo do ciclo celular, a porcentagem de células em divisão ("fração

de crescimento") e a probabilidade de que as novas células não contribuirão para a

massa tu moral (Tração de perda celular"). Para o câncer da mama a f ração de

crescimento é aproximadamente 5% e a fração de perda celular está na ordem de

75%. Consequentemente, a maior parte de um tumor é constituído de células que não

estão em divisão. Além disso as células fazem a divisão com uma taxa rápida, mas a

maioria delas não sobrevive. Dentro desta visão, é necessário interpretar o tempo de

duplicação do volume tumoral como um índice grosseiro da agressividade do tumor.

Através de um sistema de convenção, o presente trabalho versará sobre a

localização do tumor mamário, dividindo -a em qtiadrantes. De acordo com a série

descrita por Spratt e Donegan (168), 48% dos tumores localizam-se no quadrante

súpero-externo; 15% no súpero-interno; 11% no ínfero-externo; 6% no íníero-interno

e 17% na região central, padronizada como ao redor de 1 cm da aréola. Aceita-se a

hipótese de que cerca de 3% dos tumores sejam difusos devido a multicciilriciiladc ou

a origem multifocal ou a um envolvimento maciço de toda a mama.

A disseminação do carcinoma mamário ocorre por diversas vias: in li li ração

direta no parènquima. crescimento ao longo dos duetos mumarios, invasão dos

linfáticMs e linfonodos da mama ou também da invasão dos vasos venosos. As ires

primeiras formas caracterizam a disseminação loco-regional da doença, ou seja.

manias, drenagens e estações linfáticas regionais. A última via caracteriza a principal

potencialidade para o aparecimento de mclástases a distância e esta (cm uma

correlação direta com o tamanho do tumor na mama (103) (figura 6).
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FIGURA 6 - Relação dfnica entre o tamanho do tumor e a probabilidade de metástase a distância
para pacientes tratadas durante o período de 1954 a 1958 (o) e 1959 a 1972 (•).

O câncer da mama apresenta seu comprometimento regional nos linfonodos,

sendo os locais mais freqüentes a axila, a cadeia da mamaria interna e a fossa

supraclavícular. A análise da ertensâo da neoplasía nestas regiões é de suma

importância para um adequado planejamento terapêutico da paciente.

A cadeia linfonodal axilar é considerada como a maior drenagem linlYilica da

mama, pois cerca de 5% das pacientes com cAncer apresentam evidência liistológica de

comprometimento nesta região (46,71,127).
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Na análise dos linfonodos axiiares utiliza-se o critério anatômico de dividir
esta região em três níveis: nível I ou proximal, definido como o tecido inferior e lateral
a borda inferior do músculo peitoral menor; nível II ou médio, como sendo o tecido
abaixo do músculo peitoral menor; e nível III ou distai, como sendo o tecido superior e
mediai ao músculo peitoral menor. O envolvimento dos diferentes níveis tem um valor
prognóstico em relação à doença e as pacientes que apresentam um comprometimento
do nível distai ou III têm um prognóstico pior de sua moléstia (160). Também, a
análise do número de linfonodos comprometidos é importante, pois, quanto maior este
comprometimento, pior o prognóstico da paciente (170). Assim, poi ser a axila a maior
regiào da drenagem linfática da mama, a sua análise histológica nos casos de tumores
malignos é de grande utilidade no prognóstico da paciente.

A cadeia linfútica da mamaria interna é considerada a segunda área de
importância na drenagem linfática da mama e o seu comprometimento de maneira
geral está ligado ao envolvimento da axila. Sampson Handiey (78) analisou os
resultados de biópsias efetuadas em 1.000 pacientes e documentou que o envolvimento
da axila e maior do que o da mamaria interna (54% versus 22%). Ele observou ainda
que o comprometimento da cadeia da mamaria interna é mais comum quando a axila
está envolvida do que quando não está (35% versus 8%). Pur outro lado, o
envolvimento dos linfonodos da cadeia da mamaria interna é mais comum quando o
tumor localiza-se nos quadrantes internos ou no central do que nos quadrantes de
localização externa. Mas ainda nesta última situação o envolvimento axilar
concomitante é mais comum (42% versus 28%) (78).

Outra série de 1.119 pacientes, nas quais foram realizadas biópsia dos gânglios

da cadeia da mamaria interna, é a publicada por Veronesi e colaboradores (186); o

envolvimento axílar alcançou 50% e o da mamaria interna 19%. IZstes autores

concluíram «|ue i\ probabilidade <ie envolvimento da cadeia linfática da mamaria

Ittierna esid rvlucfoimüíi com o comprometimento da região a\ílar (positivo 29','í; •

negativo (i% p<0,()l); com o tamanho luniornl (tumores maiores que 2 cm, 25% e

menores que 2 cm 16% p<0,01); e com a idade da paciente (menor de 40 anos, 28%;

de 41 a 50 anos, 20%; acima de 50 anos, 16%; p<0,01). Os mesmos autores

entenderam, em contraste com outros, que o comprometimento da mamaria interna

não está relacionado com a localização do tumor na mama (quadrante interno 19%

11



versus externo, 18%). A sobrevida das pacientes em função do comprometimento dos

linfonodos regionais, segundo Veronesi, pode ser observada na fígura 7.

IO

FIGURA 7 • Sobrevida total de 10 anos em pacientes sem metáslases nodaís(«). com metástases
somente em linfonodos axilares(»), com metástases somente em linfonodos da cadela da mamaria
i»terna(*) e com as duas regiões envolvidas^ (p < 10'9) (186).

O comprometimento dos linfcnodos da região da fossa supniclavicuJar
representa uma péssima condição prognostica da paciente e na classificação da União
liilcrii:ieion:il de Controle <fo Cünccr (lílCC) de l°87 (87) foi colocada como

metástase a distância, Ilalsted (77) realizou dissecçâo desta região em 119 pacientes e
encontrou 44 pacientes com linfonodos positivos, das quais somente duas estavam
livres da doença em cinco anos.
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Com o avanço da doença carcinomatosa ocorrerá o aparecimento de lesões

metastáticas localizadas em vários órgãos, sendo os ossos, o pulmão e o fígado os alvos

mais freqüentes. O tempo para o aparecimento das metástases é muito variável e

depende do tamanho do tumor, do número de Hnfonodos axílares comprometidos e da

invasão iinfática e vascular da mama, além do grau histológtco e nuclear do tumor. Em

face da grande variabilidade do tempo no aparecimento das metástases, pode ocorrer

recidiva da doença aos 15 ou mais anos após o tratamento, o que leva a uma enorme

dificuldade em estabelecer adequadamente a taxa de cura de unia população

portadora da doença. A análise de trabalhos referentes a pacientes não tratadas, como

a de Bloom e colaboradores (13,14), revelou que a sobrevida de pacientes com câncer

da mama pode ser longa, mesmo que não recebam nenhum tipo de tratamento (figura

8).

o
ul |O -,

o

• . r i , * A r M " < n Vj<: B f; I"! '>llr,<" H01

FIGURA 8 - Curvas da sobrevida de pacientes com câncer manérlo nâo tratadas, Hospital
Middlesex (250 casos), A = gráfico linear; B = gráfico semilogarítmíco.
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A tentativa de obter uma definição correta de cura no câncer mamário é
muito difícil, pois ela poderá ser definida de várias formas, firinklcye e Haybittle (21)
relataram as diversas maneiras de analisar a cura de uma paciente com câncer da
mama. Assim, a definição mais comum da cura é aquela referida como uma cura
estatística, isto é, um grupo de pacientes tratadas pode ser considerado curado quando
sua taxa de morte, devido a todas as causas, for semelhante aquela de outro grupo da
população sem câncer, com distribuição semelhante para sexo e idade.

Outro conceito é o da cura clínica - a paciente é definida em uma situação de
eliminação completa da doença. Em termos de analisar a cura eiínica de um grupo de
pacientes, ha* tie se ressaltar que no seguimento clínico deste grupo o risco de morte
por câncer da mama deve ser semelhante para as mulheres da mesma idade da
população geral.

Um terceiro conceito é o da cura pessoal - definido como a probabilidade de
viver livre dos sintomas ila doença e morrer de outras causas.

O método da cura estatística é o mais couuimentc utilizado na análise dos
resultados terapêuticos ôo câncer mamário (figura 9).
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FIGURA 9 - Curva de sobrevida de 704 pacientes com câncer mamário, tratadas entre 1947 e 1950 e
observadas até pelo menos 31 anos, comparada com a curva de sobrevida de uma população
normal (22).
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Na terapêutica primária do câncer mamârio a cirurgia, a radinterapia e a

quimioterapia constituem três armas básicas que atuam imer-rclacionadas.

É creditado a Maistctt (75) o aperfeiçoamento da mastcctomia radical, técnica

cirúrgica universal para o câncer da mama operável durante várias décadas. A primeira

descrição desta técnica foi incluída em um trabalho denominado "Hie treatment of

Wounds", publicado em 1890 (75). A importância dessa cirurgia é dada pela melhoria

dos resultados das taxas de controle local da neoplasia com esta técnica em

comparação com os procedimentos cirúrgicos realizados previamente (76) (tabela I).

TABELA I - Taxas de reckjiva local

Cirurgião Período N 9 de casos Taxa de revidiva local (%)

Bergmaiin

Biilroth

Czcrnv

Fischer

Gussenbauer

Koning

Kuster

Lucke

Ihiisted

1881-I8S7

1867-1876

1877-1886

1871-1878

1878-1886

1875-1885

1871-1885

1881-1890

1889-1894

114

170

102

147

151

152

228

110

50

51-60

82

62

75

64

58 - 62

59,6

66

6

Tafwfa I - Resultados de cirurgias, para a cura do câncer da mama, realizadas por diferentes
cirurgiões, Johns Hopkins Hospital, de junho de 1889 a janeiro de 1894 (76).
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As técnicas cirúrgicas no tratamento primirio do câncer da mama sofreram

modificações, sendo citadas a mastectomia radical ampliada (180), a mastectomiu

radical modificada (100) e a mastectomia total (154). Nos procedimentos cirúrgicos

que preservam a mama utilizam-se a tumorectomia, ressecção ampliada do tumor

(mastectomia parcial) e a quadrantectomia.

Historicamente, o tratamento radioterápico teve o seu maior uso como

terapêutica adjuvante na conduta primária das pacientes com câncer mamário e não

como tratamento exclusivo. Fletcher (56) foi o primeiro a documentar a dose

necessária para esterilizar focos subclínicos da doença e estabeleceu que a dose de

4.500 a 5.000 eGy* em 4,5 a cinco semanas, com megavoltagem, era capaz de controlar

cerca de 95% dos referidos focos.

A maioria das pacientes apresentava bons resultados do controle local da

doença, mas morria pela presença de metâstases, que possivelmente encontravam-se

ocultas no momento do diagnóstico da neoplasia primária (86). Pur isso, a utilização de

quimiotcrúpicos nu câncer da mama tornou-se imperativa. Os primeiros estudos foram

iniciados há aproximadamente 40 anos, quando as pacientes prc-mcnopausadus eram

submetidas à ooforectomia como adjuvante para diminuir os estrógenos circulantes. A

segunda geração de estudos clínicos com quimioterápicos ocorreu entre 1*>58 e 1970;

neles foram usados ciclos curtos imediatamente após a mastectomiu, cuja técnica foi

denominada quimioterapia "perioperalórta" (45,48,55,194).

Os estudos de terceira geração com quimioterúpicos foram conduzidos upós

os anos 70, concluindo-.se que, com intuito de obter melhores resultados no controle

tu moral, era necessário o uso de vários ciclos quimioteríípícos por uni período longo

de tempo. A maioria dos regimes de tratamento variava de oito meses a dois anos

(17,68,92,94.1» 1,190,192).

(*)cGy (Centigray) - Unidade de absorção de energia, correspondendo a 100 ergs por grama de
um material.
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O desenvolvimento do tratamento conservador do câncer da mama decorreu

da observação de que a mudança da mastectomia radical para a mastectomia

modificada melhorava muito os resultados estéticos e funcionais da mama tratada e de

que a perda da mesma ocasionava um profundo distúrbio psicológico à paciente

(6,95» 125). O conceito de controle da doença subclfnica através da radtoterapia

despertou a possibilidade da associação de uma cirurgia menos mutiiadora com o

tratamento radíoterdpico concomitante da doença microscópica residual.

No câncer da mama o uso da radioterapía veio logo após a descoberta dos

raios-X por Roentgen, em 1895. Emil Grubbe, um estudante de medicina de Chicago,

Estados Unidos, apresentou uma dermatite intensa pela manipulação de tubos de

raios-X, e, devido a este fato, houve encaminhamento de pacientes portadoras de

carcinoma da mama para terapêutica com radiação (90).

Durante o período de 1900 a 1920 a prática habitual era realizar somente uma

aplicação, a qual produzia um eritema com descamação seca da pele, e esta dose foi

chamada Jc dose eriteina, sancmin-se hoje que correspondia a aproximadamente 1.000

R (R-roentgen*) (85). A partir úv 1920, com a melhoria dos tubos de raios-X,

começaram os tratamentos sistemáticos «Io câncer marnário. Em 1928 descreveu-se a

técnica tangencial (57) para a irradiação da mama, pela qual os campos de irradiação

teriam um acesso de maneira tangencial a curvatura do plastrão mamário.

Em 1932 Pfahler (140) publicou seus resultados de tratamento radíoterápico

em uma série de 1.022 pacientes tratadas de 1902 a 1928, enfatizando o u.so da

radíoterapia pós-mastectomia e assinalando resultados melhores do que

empregando-se somente a cirurgia. Este mesmo autor foi o primeiro a sugerir o uso

combinado d:t rariiotcrapia externa com implantes de agulhas de radium .

•Unidade de radiação definido como "a quantidade de ralos-X ou gama que, associada a uma
emissão corpuscular em 1cc de ar (0,001293 g de ar), produz (ons de ambos sinais, que carregam
uma unidade eietrostálica de carga" (85).
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Em 1920, um cirurgião inglês. Sir Geoffrey Keynes, trabalhando na unidade

cirúrgica do Hospital São Bartolomeu, em Londres, iniciou o tratamento de pacientes

com câncer de mama inoperáveis, com a utilização de implantes de agulhas de radium.

Mediante os bons resultados, ele conseguiu convencer seus colegas a utilizarem esta

técnica para as pacientes com tumores operáveis, passando a tratar uma série de 75

pacientes com tumorectomia e posteriormente implante de agulhas de radium. Seus

resultados foram comparáveis às séries clássicas de mastectomia radical (98,136).

A distribuição mais utilizada dos implantes de agulhas de radium na mama e

drenageos linfãtieas regionais pode sei observada na figura li) (W).

FIGURA *0 - Distribuição das agulhas de radium em pacientes portadoras de câncer mamário (99).
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Outro passo importante foi dado por Baciesse (3): notou que os carcinomas
mamários respondiam ao tratamento radioterúpíco, porém o tamanho do tumor era de
importância na probabilidade do controle local da doença.

Estes estudos serviram de base a elaboração e melhor entendimento das

curvas de dose resposta para carcinomas mamários de diferentes tamanhos (177)

(figura 11).
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FIGURA J l - Curvos de dose resposta para o controle do câncer mamário em relação ao tamanho
tumorôl(177).

Tais observações serviram também para que alguns Centros adotassem a

terapêutica conservadora. Peters (135), do Hospital Princess Margareth, em Toronto,

no ano de 1939 selecionou pacientes com tumores classificados TI c T2 (87) e as

submeteu apenas à excisão da lesão e posterior radíoterapía externa. Seus resultados

foram comparáveis aos da mastectomia radical.
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Em 1940 Rissuncn, em Helsinki, utilizou a técnica conservadora, realizando

uma cxcisão simples da lesão tumoral, seguida de radioterapia convencional, nas

pacientes sem gânglios positivos na axila. Ele aplicava uma dose de 2.100 cGy em seis

frações (dose considerada inadequada para os padrões atuais) e, embora tivesse uma

alta taxa de recidiva local (26%), a taxa de sobrevida a 5 e 10 anos foi de 79% e 71%

respectivamente (148). Estes resultados foram igualmente semelhantes aos da

mastectomia radical (149). As observações referidas decorreram de tratamento sem

rantiuitiizaçflo, e a comparação foi feita com séries retrospectivas de cada Serviço.

A partir dos anos 60 os centros europeus iniciaram o tratamento conservador
cm larga escala e os conhecimentos científicos da radiobíología dos tumores, somados
à melhora técnica dos equipamentos de radioterapia e também da dosirnetria das
radiações, acrescentaram à príítica médica melhores resultados do controle local da
neoplasia. Um estudo do Instituto Curie da França (23) reportou -i tratamento
conservador de 606 pacientes entre 1960 e 1971, com seguimento clínico mínimo de 10
anos. Nesta série as pacientes portadoras de tumores menores que 3 cm foram
submetidas à turnorectomía e radioterapia, sendo que pura aquelas com tumores
maiores foi feita uma bíópsia por agulha e radioterapia com altas doses (8.000 cGy).
No grupo em que foi feita tumorectomia houve recidiva loco-regional em 14% das
pacientes. A sobrevida total das pacientes foi semelhante a this pacientes tratadas com
mastectomia radical.

Outra série notável foi publicada por Pierquín e colaboradores (137,138),

ilustrando a importância da tumorectomia e do implante localizado como parte do

tratamento rudioterüpico. Nesta série de 408 mulheres, tratadas desde 1961 a 1977,

havia pacientes com tumores classificados T3, T2 e TI. A tumorectomia foi realizada

somente nas pacientes TI, usando radioterapia externa na dose total de 4.500 cGy na

mama, nas drenagens línfáticas regionais dependendo do comprometimento axilar, c

utn reforço com implante radioativo de lridium-192 na dose de 1.500 a 2.500 cGy. A

taxa de recidiva loco-rcgional foi de 8% para pacientes TI, 9% pura a.s 12 e 15% paru

asT3.
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Outras publicações importantes foram as dos Instituto Gustave-Roussy, da

França, revista por Clarke (28) e colaboradores; do Hospital M.D. Anderson, EUA,

publicada por Montague (122); do Hospital Princess Margareth publicada por Clark

(29), e do Joint Center for Radiation Therapy, Boston, EUA, publicado por Recht e

colaboradores (147). Todas elas utilizaram metodologia similar às já descritas,

apresentando resultados semelhantes.

A partir dos anos 70 surgiram as chamadas séries modernas de tratamento

conservador, sendo realizados quatro estudos prospectivos rnndomizados: dois na

Europa e dois nos Estados Unidos. Todos eles compararam a cirurgia conservadora

soiKUifu à riuiiotcnipitt em tun grupo <ie pacientas no qual foi reotizaiki a masíectomia

radical. Um destes estudos, do Instituto Nacional do Tumor de MHâo, Itália, publicado

por Veroncsi, analisa o tratamento de 701 pacientes com estádio TINO (185). O grupo

de pacientes submetidas à mastectomia radical totalizou 349 e o de cirurgia

conservadora, 352. A cirurgia conservadora realizada foi a quadnintectomia, que

consiste na retirada da área no qual o tumor estava inserido. Concomitantemente

realizou-se um esvaziamento ganglionar axilar completo. A seguir a paciente recebeu

cobaltoterapiu em toda a numa na dose tumoral de 5.IMM) cGy, em cinco semanas e um

reforço de I.IXX) cGy, em uma semana na cicatriz da cirurgia com radioterupia

convencional. Após 12 anos do início do estudo, sete pacientes em cada grupo

apresentaram recidiva local como primeiro sinal de recorrência (187). Os resultados a

longo prazo mostraram-se similares nas taxas de sobrevida total: 85% no tratamento

conservador e 83% na mastectomia radical. Quanto à sobrevida livre de doença, os

resultados também foram semelhantes; taxa de 77% pura o grupo da mastectomia

radicai e 80% para o grupo da terapia conservadora.

A segunda série (51), realizada nos Estados Unidos, comparou pacientes

submetidas à mastectomia radical com pacientes submetidas h cirurgia conservadora

(segmemectumiü) mais radiuterapia. Todas as pacientes livenim dissecçãu axílar

completa. No grupo do tratamento conservador houve uni número de pacientes que

não recebeu tratamento radioterápico. As pacientes tinham tumores TI e T2, sendo o

limite para o tumor em 4 cm e, portanto, este estudo difere do de Milão, onde as

pacientes tiveram o tumor limitado a 2 cm.
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O tratamento radioterápico empregado foi realizado com megavoliagcm e a

dose total foi 5.(KK) cGy em cinco semanas, sem reforço na área tumoral.

A taxa de recidiva locai foi de 7,7% nas pacientes que receberam a

radioterapia e de 28% naquelas que não a receberam. A sobrevida total nos grupos da

mastectomia radical e do tratamento conservador com radioterapia, após cinco anos,

foram semelhantes.

O terceiro estudo foi realizado no Instituto Gustave-Roussy da França sob o

patrocínio da Organização Mundial da Saúde (156). Houve randomizaçâo entre a

mastectomta radical modificada e tumorectomia com axilectomia mais radioterapia

para 179 pacientes portadoras de tumores TINO/NI. O seguimento clínico de mais de

seis anos não revelou diferença entre a taxa de recidiva local ou de sobrevida nos dois

grupos.

O quarto estudo foi realizado pelo Instituto Nacional do Câncer dos Estados

Unidos (54). Este foi semelhante ao citado anteriormente e 165 pacientes participaram

óo protocolo. Com um seguimento clínico de cinco anos, nüo houve diferença nos

resultados observados nos dois grupos.

No tratamento conservador a monitorização da paciente é muito importante,

pois haverá condições de diagnosticar precocemente as complicações e, deste modo,

melhorar os resultados. As falhas ocorrem em duas situações: recidiva local e recidiva

a distância. A recidiva local é definida como qualquer detecção de tumor na mama

(ratada, ocorrendo antes do aparecimento de doença disseminada. Deve ser sempre

documentada através ila biópsin. De acordo com Recbt e colaboradores (143) a

recidiva local é classificada como:

1- Recidiva verdadeira: aquela que ocorre dentro dus margens do reforço

de tratamento radioterápico ou no local do tumor primário, quando não

houve utilização de reforço radioterápico;
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2- Recidiva marginal: aquela que ocorre próxima ao tocai do tumor

primário mas fora da área do reforço radioterápico:

3- Recidiva em outro local da mama: aquela que ocorre a alguns

centímetros da área do reforço radioterápico ou distante do local do

tumor primário. Tanto a recidiva verdadeira como a marginal são

consideradas recidivas do tumor original da mama (143).

Na análise dos fatores de riscos para a reddiva local existe a influência do tipo

de biópsia realizada, sendo que, quando realizado o tipo incisionat, ocorrerá uma

freqüência maior da recidiva (8). Entendendo-se que o tamanho do tumor não

ultrapassa os 5 cm, este fato não terá influência no índice de reddiva local (28). As

características histopatoiógicas do tumor primário são muito importantes para o risco

de recidiva local (80,82). Alguns resultados mostraram que a presença de carcinoma

intraductal no tumor e no tecido adjacente é um dado importante para a recidiva local,

prindpalmente quando a retirada do tumor deixa doença intraductal na área operada

(8O,X2). Outros fatores de risco importantes para a recidiva local são os graus

histológicos e nuclear, invasão linfática, idade, dose semanal e total da rudioterapiu,

técnica do tratamento radioterápico e reforço radioterápico na área tumoral

(50, HM, 131.189).

Na recidiva sistêmica os fatores de risco considerados importantes incluem o

tamanho do tumor primário; presença e quantidade de linfonodos comprometidos nas

cadeias linfática4 regional: invasão fínfátíta e va.scufar fia marnrj: niW- rk T>-J.K\>\'Í\<:,

de estrógeno e progesterona nas células tumorais; grau hrstológreo e nuclear; atividade

prolifera li va celular, medida através da cítunietnu de flux» do ácido

desoxirribonudéico (DNA) ou índice de incorporação da timidina no DNA e fração de

células na fase "S" do ciclo celular. í*m nível de pesquisa encontra se o csitulo de

oncogenes e a medida dos níveis da enzima lisossòmica catepsina D (39).

O tratamento conservador da mama, além de permitir a manutenção da mama

na paciente, oferece à paciente a oportunidade de obter bons resultados estéticos



(1,18,72,79,134,183,190,191). Entretanto, o tratamento conservador do câncer da

mama não está isento de complicações, podendo ocorrer as seguintes:

- aumento do risco de edema do braço;

- mobilidade do braço diminuída;

- pneumonite actfnica;

- doença cardíaca relacionada à radiação;

- neuropatia do plexo braqirial;

- carcinogênese (câncer na mama contralateral, leucemia ou sarcoma de partes
moles).

De todas as complicações, a mais freqüente é o edema do braço,

principulmente quando há associação da axilectomia dos três níveis ganglionares com a

radioterapia. As outras complicações citadas são raras (37,41,61,105,112,115,116,117,

155,166,171,173).

O controle da paciente submetida a um tratamento conservador exige um

segulinento clínico durante toüa a sua vida. Este scguimcnto se faz necessário pelo

risco de uma recidiva local ou pelo aparecimento de um tumor na mama contralateral

e também pelo diagnóstico precoce das metústases a distância. O exame clínico da

mama e o das drenagens linfáticas regionais devem ser realizados a cada quatro a seis

meses. A primeira nianiogciiia após o término do irutainctiio deve ser ícali/ada culrc

quatro a oito meses, período em que cessarão as alterações atribuídas ao tratamento

radioterâpico. A mamografía deve ser sempre comparada com aquela realizada antes

do tratamento. Na hipótese de ocorrer alterações sugestivas de uma recidiva local,

torna-se imperativa uma biópsia do tipo aberta, com retirada de material de I a
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20 cm3. Menores quantidades de tecido e a técnica de agulha apresentam uma taxa

falsa-negativa muito elevada (142).

O* exames laboi itorM» do segmmento clínico deverão ser realizados de

cuin a fttt*peiiM clinica de mcl&UtMo ou conforme um protocolo formal

implantmia

A escassa literatura publicada em nível nacional, comparando grandes séries

de pacientes tratadas com cirurgia radical versus pacientes tratadas com cirurgia

conservadora e radioterapía, somada ao fato de o grupo de Campinas dispor de um

número de casos considerado importante com tratamento conservador, determinou a

revisão de pacientes submetidas à terapêutica conservadora.

Neste estudo foram consideradas somente as pacientes dos estádios clínicos I

e II, pois aceita-se de maneira universal que a técnica conservadora seja mais

adequada a esses estádios. Por outro lado, o uso de uma metodologia estatística

adequada fornecerá dados importantes para vincular fatores de riscos fundamentais no

momento do diagnóstico da neopiasia e portanto para predizer de alguma forma a

sobrevida livre de doença.
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OBJETIVOS

26



2 - Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Analisar os resultados do tratamento conservador em pacientes portailorns de

carcinoma da mama, estádios clínicos 1 e I I , classificação da União Internacional de

Controle do Cancer (UICC-1987), em comparação com a literatura.

2.2. Objetivos Específicos

Analisar nas pacientes mencionadas previamente os seguintes parâmetros:

- A sobrevida total.
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1
- A sobrevida livre de doença.

- A recidiva local do carcinoma mamário.

- O aparecimento de doença metastática.

- Os resultados estéticos.

- A influência da idade da mulher, estado menstrual, tipo histoiógico do tumor,

estádio clínico, estádio pós-operatório ou histopatológico, grau histoiógico e

nuclear do tumor, tempo decorrido entre a biópsia e a cirurgia, e a localização

do tumor na mama sobre a sobrevida total e livre de doença.

- A influência do uso de quimioterapia adjuvante relacionada à sobrevida total e

livre de doença.
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PACIENTES E MÉTODOS
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3 - Pacientes e Métodos

Um WHl, o Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências

Médicas da Universidade Estadual de Campinas iniciou um protocolo de terapêutica

conservadora do câncer mamário e, até a elaboração deste estudo, um total de 445

pacientes foram nele incluídas. Deste grupo, 265 pacientes, portadoras tie carcinoma

ib mania estádios clínicos I e II, foram selecionadas para o presente estudo, já que

tinham realizado a terapêutica completa de acordo com o protocolo implantado.

As pacientes foram avaliadas através da anamnese, exame físico geral e

especializado e exames complementares. O diagnóstico de câncer foi realizado

mediante o exame físico das mamas, mamografia, ultra-sonografia e termografía de

placa bilaterais, além de biópsia da lesão ou da área suspeita. Outros exames utilizados

compreenderam a análise sangüínea bioquímica e hemalológicn, raíos-X do tórax,

ultra-sonografia abdominopélvica e outros exames conforme a situação clínica da

paciente.
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A distribuição etária das pacientes pode ser observada na fígura 12. Nota-se

que o grupo mshr este1-? entre 2? idades de -15 a 56 ano? í?6.2T>. A paciente

jovem tinlia 21 anos c a rnah ido'.a 77 ano",.

too -

73

5 0 •

25

CARCINOMA 0E MAMA

21-32 33-44 45-56

IDADE

57-68

PA
69-80

FIGURA 12 - Distribuição etária.

Com relação ao estado menstrual das pacientes, verificou-se que exatamente

metade delas eram pré-menopausadus e a outra metade pós-menopausadas.
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Quanto a distribuição da neoplasia nas mamas, houve um predomínio do

tumor na mama esquerda na ordem de 57% (fígura 13).
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A localização do tumor na mama, de acordo com a divisão da mesma em
quadrantes e área central (classificação da UICC-1987)(87), mostrou uma
predominância no quadrante súpero-externo em 61,1% dos casos e a figura 14 mostra
a localização dos tumores em todas as pacientes.
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FIGURA 14 - Localização tumoral.
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O diagnóstico histoiógico foi realizado através da biópsia da lesão, sendo que

três tipos foram utilizados: biópsia por agulha fina (BAF), incisional e e.rrisional, com

predominância da incisional (50,9%) (figura 15).
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FIGURA 15-Tipode biópsia.

A classificação histológica utilizada foi a descrita pela Organização Mundial

da Saúde (OMS)( 157), com a seguinte relação:

A - liilruiluctal e intnilobuhir não infiltrante.

B - Carcinoma infillrativo.

C - Tipos especiais:

I. carcinoma medular.



2. carcinoma papilífero.

3. carcinoma cribriforme.

4. carcinoma mucoso (mucinoso-colóide).

5. carcinoma lobular.

6. carcinoma de células escamosas.

7. doença de Paget.

8. carcinoma iniciando em fíbroadenoma intracanalicuiar.

9. outros.

A figura 16 mostra a distribuição dos tipos histoiógicos de todas as pacientes,

sendo que 90,2% delas apresentaram carcinoma ductal infiltrativo.
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FIGURA 16 - Tipos hisldógicos.
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Dentro do estudo histopatológico foi teaiizada a avaliação do grau histológico

e nuclear destes tumores mamários.

O grau histológico leva em consideração o tipo de crescimento dos carcinomas

duetais invasivos, assim como as características citológicas de diferenciação. Os

parâmetros avaliados são a extensão da formação tubular, a hipercromasia nuclear e a

taxa mitótica. O grau histológico foi analisado de acordo com a classificação de Bloom

e Richardson, que é expressa em três categorias e cuja convenção utiliza algarismos

romanos. O grau I é aquele bem diferenciado, o grau II é o intermediário e o grau III c

o pobremente diferenciado (12). Na figura 17 pode-se observar a distribuição dos três

graus histológicos, com uma predominância do grau III em 50,9%.
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FIGURA 17 - Grau histofógfco.

3o



O grau nuclear é a expressão do poder invasivo de um tumor e abrange uma

avaliação citológica na qual as características estruturais dos núcleos d:is células

tumorais são comparadas com os núcleos das células epiteliats mamárias normais. Sua

utilização é aplicável a todos os tipos de carcinomas mamários e foi analisada de

acordo com a sistemática introduzida por Black e Speer (9). É descrito em três

categorias numeradas em algarismos arábicos. O grau 1 pobremente diferenciado; o

grau 2, intermediário e o grau 3, bem diferenciado. Na distribuição dos três graus

nucleares houve uma predominância do grau 2, com 55,8% (figura 18).
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O estadiamento clínico das pacientes foi realizado de acordo com a

classificação da U1CC-1987(87) c a figura 19 mostra a distribuição dus mesmas,

notando-se uma incidência maior do estádio clínico II, com 58,1% dos casos.
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FIGURA 19 • Estadiamento clinico.

A técnica cirúrgica do tratamento conservador foi a de Veronesi (184)

modificada por Pinotti e colaboradores (139). Consiste da retirada do quadrante em

que está localizado o tumor, seguida da tlissecção completa do conteúdo gangiionar da

axila.

Após a análise completa do material cirúrgico as pacientes foram reestadiadas

no grupo correto, com o objetivo de avaliar sua evolução. Após u estadiamento

cirúrgico, três casos (1,1%) foram catalogados como estádio clínico O, pois

apresentavam somente doença intraductal. Noventa e uma pacientes (34,3%)

permaneceram no estádio clínico I e 171 pacientes (64,5%) continuaram no estádio

clínico II, com a subdivisão de 95 casos (35,9%) para o HA e 76 (28,7%) para o 1IB.
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A figura 20 mostra a distribuição das pacientes classificadas após a cirurgia.
Em relação ao estádio clínico pré-operatório houve alteração em 21,9% no estádio
clínico I e 11% no estádio clínico II.
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Figura 20 - Estadiarnento histopatológfco.

Após tics semanas da cirurgia, as pacientes foram submetidas ao tratamento

radioterápico com equipamento üe megavollagem (Cobalto-60 ou acelerador linear de

4 MeV). O tratamento radioterápico realizado foi de acordo com a técnica publicada

por Veronesi (184), compreendendo o uso da megavoltagem na primeira fa.se, com

uma dose tumoral de 5.000 cCy em cinco semanas, localizada em toda a mama (figura

21), e um reforço radioterápico de 1.000 cGy em uma semana, localizado na cicairiz da

quadrantectomia e com o uso da radíoterapia convencional (figura 22).
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FIGURA 21 - Esquema do tratamento radíoterápico com megavoltagem na mama.

\

FIGURA 22 - Esquema do reforço radioterápico com ortovollagem.
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Com o intuito de homogeneizur a dose na mama, foram utilizados filtros em

cunha. Ustes sao dispositivos que permitem alterar a forma de distribui-lo da radiaçüo

em uma determinada área durante o tratamento radioterápico com megavoltagetn. A

figura 23 ilustra a homogeneização da dose na região mamaria.
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FIGURA 23 - Curvas de isodoses do tratamento radioterápico com megavollagem.
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A distribuição das pacientes de acordo com o tipo de equipamento de
megavoltagem pode ser observada na figura 24 e ocorreu com predominância de
63,8% para o acelerador linear.
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FIGURA 24 • Tipo de equipamento de megavoltagem.

Durante o tratamento radioterápico as pacientes foram orientadas ao uso de

uni creme que diminuísse a dermatite produzida pela radiação.

A quimioterapia adjuvantc foi realizada em 156 pacientes (58,8%), tendo sido
utilizado um esquema de poliquimioterapia com três drogas; ciclofosfamida,
methotrexate e fluorouracíl, seguindo o esquema de Bonadonua e colaboradores
(10,17): seis ciclos com intervalos de 21 dias cada urn. A figura 25 mostra a distribuição
das pacientes c a relação entre o tratamento quimioterapia) e seu estadiainenlo clínico
pós-operatório. A predominância da indicação quimioterápica foi no estadiamento 11,
com um total de 120 pacientes (76,9%).
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FIGURA 25 - Relação entre a quimioterapia e o estádio clinico pós-operatório.

O uso da quimioterapia em pacientes que não tinham linfonodos

comprometidos na axila foi uma decisão da equipe multidisciplinar, sem caráter

randômico. O início desta terapêutica foi em 1985.0 seguímento clínico das pacientes

foi realizado através do exame físico geral e especializado e de exames

complementares. Durante o primeiro ano após o término <';i quimioterapia adjuvante

as pacientes retornaram a cada três meses, a cada seis meses no segundo ano e

anualmente a paitir do terceiro ano. O exame físico especializado compreendeu um

exame cuidadoso de ambas as mamas e das drenagens linfáticas regionais. A primeira

mamografia foi realizada entre oito a doze meses após o término do tratamento

radioterftpico e posteriormente anual. Outros exames complementares de rotina foram

raios-X de tórax, ultra sonogrufia das mamas, abdome e pelvis, bioquímica c

hematologia do sangue, além de exames específicos como mapeamento ósseo,

tomograíia computadorizada, raios-X do esqueleto, conforme as exigências da situação

clínica. Nos casos de suspeita de recidiva local, a biópsia foi sempre indicada,

li ri i r t ;.i v

t-:,' <i nli. Al.



Na avaliação dos resultados estéticos usou-se a linha mamilar como

referência. Considerou-se "ótimo" os pacientes que não tiveram nenhum desvio do

mamilo, "bom" quando o desvio foi pequeno, "regular" quando o desvio foi grande e

"mau" na presença de um desvio inaceitável. Por ser a avaliação dos resultados

estéticos muita subjetiva, o conceito acima foi anotado durante o seguimento clínico

dos oncologistas que acompanharam as pacientes.

A análise estatística dos dados foi realizada com a construção de tabelas

descritivas de todas as variáveis em estudo. As funções de sobrevivência foram

estudadas de acordo com os estimadores de Kaplan-Meier (113). As análises das

funções de sobrevivência foram obtidas tanto para o tempo transcorrido até a recidivu

da doença como também até a morte da paciente. Cada função de sobrevivência foi

estudada separadamente, segundo as categorias das variáveis independentes; e estas

funções foram comparadas pelo teste de Log-Rank (113).

Para se obter conjuntamente os fatores associados e significativos

exclusivamente até a recidiva da doença nas pacientes, foi aplicada a técnica estatística

de regressão de Cox (32). O conjunto de variáveis estudadas compreendeu a idade, o

estado menstrual, o tipo histológico do tumor, o estádio clínico, estádio

pós-operatório, o grau histológico, o grau nuclear, o uso de quimioterapia, a recidiva

local, a localização do tumor na mama e o tempo decorrido entre a biôpsia e a cirurgia.

Como variável dependente foi considerado o tempo transcorrido entre o tratamento

até a recidiva.



RESULTADOS
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4 - Resultados

O tempo médio do seguimento clínico das pacientes foi 42,8 meses, sendo

que: o menor tempo de seguimento foi 24 meses e o maior 99 meses.

A figura 26 mostra a distribuição das pacientes de acordo com a recidiva local

e a distância. Pode-se ressaltar que as recidivas locais puras ocorreram em seis

pacientes, correspondendo a 2,3% dos casos. As recidivas a distância ocorreram cm 48

pacientes (18,1%), e oito pacientes (3%) tiveram recidiva local e a distância

concomitantemente. Não apresentaram recidiva 203 (76,6%) das pacientes.
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FIGURA 26 - Distribuição das rccidivas.
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A fígura 27 mostra que a curva de sobrevida total de todas as pacientes foi de

89,8% em cinco anos.
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Na figura 28 pode-se observar a mesma análise para a sobrevida livre de
doença, que alcançou a taxa de 75,0% nos mesmos anos de seguimento.
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FIGURA 28 - Sobrevída livre de doença.
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A tigura 29 mostra a sobrevida total segundo o estadiyinenio das pacientes
após a cirurgia (estádios 0, I, 1IA e 1IB). Nota-se que de acordo com o teste de
Log-Rank, ao comparar estas duas variáveis, não houve diferenças estatisticamente
significativas (p=0,210).
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FIGURA 29 - SobrevkJa total segundo os estádios histopatológicos.
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A sobrevida livre de doença, quando analisada em relação ao estadiamento
pós-operatório, também não mostrou diferenças signilicaüvas (p=0,115) (figura 30).
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As figuras 31 e 32 ilustram respectivamente a sobrevida total e livre de doença
das pacientes que receberam quimioterapia adjuvante nos estádios pós-operatórios.
Como pode observar-se, não houve diferenças estatisticamente significativas nos três
grupos.
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Os resultados estéticos pós-tratamento podem ser observados na figura 33,
notando-se que cerca de 60% das pacientes tiveram bons resultados.
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FIGURA 33 - Resultados estéticos.

Logo após a análise pelo teste de Log-Rank, um novo estudo foi realizado,
utilizando a técnica de regressão de Cox (32). Considerou-se apenas como variável
dependente o tempo decorrido entre o tratamento até a recidiva total (local ou
distante) ou o que é o mesmo que a sobrevida livre de doença. Como variáveis
independentes, foram consideradas as seguintes: idade, estado menstrual, tipo
histológico, estádio clínico, estádio histopatológico, grau histológico, grau nuclear,
quimioterapia, recidiva local, localização do tumor na mama, tempo decorrido entre a
biópsia e a cirurgia. Na tabela II são observadas as variáveis e sua significação
estatística em ordem decrescente.
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Tabela II - Variáveis independentes significativas no início da análise

Variáveis

Recidiva a distância

Recidiva local

Localização

Grau Histológico

Idade

Estudo menstrual

Estádio patológico

Grau nuclear

x2

296,35

45,84

20,34 !

10,10

8,57

5,94

4,95

4,37

P

< 0,0001

< 0,0001

< 0,0001

< 0,002

< 0,004

<0,02

<0,03

<0,04

r

0,728

0,281

0,182

0,121

-0,109

0,084

0,073

0,065

No final da análise a única variável que mostrou-se significativamente
associada (p< 0,0001) com o tempo até a recidiva total (local ou distante) foi
obviamente a recidiva a distância.

Seguindo com a análise, ao eliminar a própria recidiva como variável

independente, pode-se observar, na tabela III, o nível de significarão em relação à

sobrevida livre de doença no início da análise.

Tabela ill • Variáveis significativas no início da análise

Variáveis

Localização

Grau histológico

Idade

Estado menstrual

Estádio patológico

Grau nuclear

x2

20,34

10,10

8,57

5,94

4,95

4,37

P

< 0,0001

< 0,002

< 0,004

<0,02

<0,03

<0,04

r

0,182

0,121

-0,109

0,084

0,073

0,065

55



No final da análise de regressão concluiu-se que só a localização (p< 0,0001),

a idade (p< 0,0006) e o grau histológico (p< 0,002) foram fatores significativamente

associados ao tempo da recidiva. Quanto maior é a idade, menor é o risco de rccidiva,

e quanto maior é o grau histológico, o risco incrementa-se (tabela IV).

Tabela IV - Variáveis significativas associadas ao tempo até a recidiva total

Variáveis

Localização

Idade

Grau histológico

X*

20,05

12,25

10,79

P

< 0,0001

< 0,0006

< 0,002

r

0,180

-0,136

0,126

Posteriormente foi retirada da análise a localização do tumor, que era

altamente significativa pois um grande número de casos tinha localização num mesmo

quadrante A tabela V mostra as variáveis significativas no início da análise.

Tabela V - Variáveis significativas no início da análise

Variáveis

Grau histológico

Idade

Estado menstrual

Estádio patológico

Grau nuclear

x2

10,10

8,57

5,94

4,95

4,37

P

< 0,002

< 0,004

< 0,1)2

<0,03

<(),04

r

0,121

-0,109

0,084

0,073

()t()65
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Porém, no final da análise pôde-se observar que a única variável

significativamente associada ao tempo até a recidiva foi o grau histolúgico, sendo esta

associação diretamente proporcional ao risco de recidiva (tabela VI).

Tabela VI - Única variável significativa associada ao tempo até a recidiva total

Variáveis x2 p r

Grau histológico 9,42 < 0,003 0,116
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5 - Discussão

Atualmente existe um consenso de que a cirurgia conservadora com
radioterapia representa uma boa opção terapêutica quando comparada com a
mastectomia na terapêutica dos estádios I e II do câncer da mama.

Trabalhos não randomizados, tanto na Europa como nos Estados Unidos
(23,28,29,122,135,137,138,147,148,149), têm mostrado excelente sobrevida e controle
local da doença. Estes trabalhos forneceram as bases fundamentais e racionais para o
desenvolvimento das pesquisas randomizadas comparando a cirurgia conservadora
mais radioterapia com a mastectomia.

Atualmente quatro séries publicadas com pacientes avaliadas em estudos
randomizados (51,54,156,185,187) demonstraram a inferioridade da mastectomia em
comparação com o tratamento conservador no controle da doença até 10 anos. Este
controle também foi observado no intervalo livre de doença e na sobrevida total. É
importante ressaltar que inclusive as pacientes com linfonodos axilares positivos não
obtiveram uma melhora de sobrevida com mastectomia e quimioterapia (188).
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Em UITI estudo do Instituto Nacional do Tumor de Milão (187) demonstrou-se,

após 10 anos de seguimento, uma melhora significativa nu intervalo livre de doença

naquelas pacientes submetidas ao tratamento conservador e a quimioterapia em

relação as outras submetidas ü cirurgia radical e quimioterapia.

Estes estudos randomizados têm procurado analisar diferentes variáveis

independentes no prognóstico das pacientes. Entre ela1» pode-se mencionar a cirurgia

do tumor primário (mastectomia versus quadrantectomia ou excisão ampliada); os

discriminantes patológicos para a recidiva local após o tratamento conservador e a

radioterapia; o papel da radioterapia mamaria após uma biópsia excisional; o papel da

radioterapia nos linfonodos regionais; o efeito da quimioterapia associada ou não a

radioterapia no controle local da doença, a capacidade de integração entre a

radioterapia e a quimioterapia; o efeito do controle loco-rcgional no intervalo livre de

doença e na sobrevida total, nas complicações e sobre o risco de uma neoplasia

secundária. Todos estes estudos mostraram que não havia diferença na incidência de

tumor na mama contralateral ou de uma segunda neoplasia não mamaria.

Um estudo recente do National Surgical Adjuvant Breast Project (NSABP)

sugeriu que as pacientes com câncer de mama tratadas com radioterapia no pLstrão e

drenagens linfáticas regionais poderiam ter um risco aumentado em 10 vezes para

leucemia aguda quando comparadas com a população normal (49). O risco não foi

observado nas pacientes submetidas a tratamento conservador, contido no protocolo

do National Surgical Adjuvant Breast Project (NSABP) (51). Outro estudo publicado

recentemente pelo Connecticut Tumor Registry revelou que o risco relativo de

leucemia pós- radioterapia em câncer da mama não foi aumentado (33).

Os resultados de trabalhos prospectivos randomizados, assim como as várias

series retrospectivas, têm ajudado a eliminar dúvidas relacionadas a credibilidade

científica do tratamento conservador na doença inicial do câncer da mama.

As do<es moderadas de radiação no tratamento desta doença icm, nos

estúdios iniciais a finalidade principal de erradicar os focos microscópicos c
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muiticêntricôs da doença, para minimizar a recidiva local no foco primário; beneficiar

a qualidade de vida ao máximo com um mínimo risco de complicações e um aceitável

resultado cosmético.

A recidiva loco-regional do tratamento cirúrgico conservador seguida de
I radtoterapia, para os estádios iniciais do câncer da mama, varia de 5 a 10% em cinco

anos e de 10 a 15% em 10 anos (23,28,29,51,54,122,135,137,138,147,148,149,156,185,
187), sendo estes dados comparáveis aos da mastectomia. Atualmente procura-se, com
ênfase, identificar os fatores de risco para a seleção das pacientes que apresentariam
uma possibilidade maior de desenvolver recidiva local após tratamento conservador. A
identificação dos fatores de risco para recidiva local e/ou metástase traria subsídios na
hora de decidir a seleção das pacientes para as diferentes modalidades terapêuticas.

Os resultados obtidos nos trabalhos citados, embora confírmatórios dos

benefícios da terapêutica conservadora em relação à inastectomia, têm despertado

certos conflitos. Isto tem acontecido porque, apesar das diferenças serem muito

discretas, as vezes tendem a aparecer nesta população especial de pacientes tratadas.

Por outro lado, as comparações, aparentemente apropriadas, podem não ser de

confiança, a menos que se limitem a grupos semelhantes de pacientes. Assim, revendo

os dados citados na literatura, aparece como muito difícil estabelecer um consenso de

precis Io dos fatores que predispõem ao risco de recidiva e sobrevida total, os quais

I .seriam significantes para mudar a terapêutica, de conservadora para radical.
i

Dentro dos dados da literatura, analisados, pode-se observar que as pacientes

candidatas a uma cirurgia conservadora com radioterapía devem enquadrar-sc nos

seguintes parâmetros:

1. Tumor primário menor ou igual a 5 cm de diâmetro determinado

clinicamente, mamograficamente ou através de estudo hí.stopalológico.

2. Tumor único e bem definido.
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3. Mamas pequenas ou moderadamente grandes.

4. Na presença de microcalcifícações, elas devem ser focais e não difusas.

Como contra-indicações relativas, devem incluir-se pacientes com mamas

grandes c pendulosas onde a possibilidade de dar doses homogêneas de radioterapia

pode ficar comprometida, além de um resultado estético inadequado. As pacientes

com mamas pequenas e tumores grandes também apresentam dificuldade pela

retirada do tumor, que resultará em uma significante perda do tecido mamárío total, e

os resultados estéticos poderão ser inadequados.

Uma contra-indicarão absoluta ao tratamento conservador seriam as

pacientes portadoras de doença multicêntrica intensa e ou microcalcificaçôes difusas,

porque esses dois fatores isolados ou concomitantes aumentou a possibilidade de

recidiva local.

Existe consenso que na doença multicêntrica a exérese do tumor não será uma

cirurgia adequada e a presença de microcalcificações difusas indica que haverá um

componente intraductal intenso. Também as pacientes portadoras de doença colágena

vascular podem apresentar um risco aumentado de complicações severas, tais como

fibrose ou necrose do tecido conjuntívo, e, portanto, a mustectomia deve ter

preferência nessas pacientes.

Postula-se que a recidiva local esteja tanto relacionada com a presença

.sij;nifit;inie «Io doença reuduiil ;ipós IHIUI biópsin cxcisional (|ii;mio com IIIII.I

radiossensjbilidude diminuída do tumor. Porém, existe pouca evidência que suporte

esta última afirmação. Frazicr e CoLs. e Holland (62,88) mostraram que, pacientes

submetidas à biópsia excisional com margem de segurança de 2 cm, apresentaram uma

incidência de 30 a M)% de doença residual quando submetidas à mastectomia. Dois

terços destas lesões residuais tinham carcinoma ductal não ínvasivo e o terço restante

apresentou carcinoma invasivo. A extensão do tumor residual parece estar relacionada
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a certas características histológicas do tumor primário. Estas características incluem a

presença de um componente intraductal extensivo, termo que foi primeiramente

defínido pelo "Joint Center for Radiation Therapy" (89), que incluiu simultaneamente

a presença de duas situações:

1. Carcinoma intraductal presente em 25% ou mais da massa tumorat
primária.

2. A certeza da presença de carcinoma intraductal além da margem

infiltrativa do tumor.

O componente ductal extensivo foi subdividido em dois tipos: o chamado

"extensivo intraductal macroscópico", definido quando há uma massa tumoral com o

componente intraductal limitado ao nódulo palpável, e o chamado "extensivo

intraductal micrcscópico", quando é detectado somente na análise histopatológíca do

tumor. Recht e colaboradores (145) demonstraram que nos casos em que a presença

do componente intraductal é extensiva, aumenta o índice de recidiva local quando

comparado com um gnipo semelhante, sem a presença deste componente, lima das

maneiras de avaliar pré-operatoriamente a presença do componente intraductal

extensivo é um estudo criterioso da mamografia, na busca da caracterização da

extensão c dos tipos das microcalcifícaçõcs, porque a presença difusa delas sugere

fortemente que o componente encontra-se na mama (84).

Aceita-se a presença do componente extensivo intraduetai como um fator de

risco para a recidiva local primária do câncer mamário. Isto é mais freqüente quando a

biópsia excísional é realizada sem ressecçâo de tecido mamárío normal circunjacente

(ÍW).

A extensão da ressecção cirúrgica que poderia minimizar a recidiva local e
produzir um ótino resultado cosmético, ainda é discutível. Certos autores defendem a

quadrantectomia, teoricamente redutora da taxa de recidiva local mas com um claro

prejuízo da estét ca; enquanto outros apregoam o uso da exérese limitada ao iumor

(26,28,130,178,183). Aqueles que defendem a última posição sustentam que quando
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comparam-sc os resultados da excisão ampla, com margens de segurança corn a

quadrantectomia, esta última não apresenta uma incidência signifícativamcnte menor

de recidiva locai.

Vários autores têm sugerido que pacientes submetidas à biópsia incisional

fora das Instituições têm taxa de recidiva aumentada (120,123,164). Esta observação

tem sido pretexto para repetir a exérese no local da lesão primaria naquelas pacientes

cuja retirada inicial não havia fornecido dados fundamentais para a análise das

margens da exérese. As indicações para a reexcisão no local do tumor primário

incluem uma biópsia incisional inicial com margens patológicas positivas ou

desconhecidas no material, componente intraductal extensivo na biópsia e.xcístonaí

inicial e microcalcificações residuais observadas na mamografía pós-biópsiu.

?2(Í3 3

tJu> margens da re.vsecção é um instrumento que fornece uniu guia para a

;xtensão da cirurg a - estima o peso do tumor residual c ajuda nas decisões

erapcuticas(I58).

A presença do carcinoma ductal e fobular infiltrativo apresenta urna maior

nciJència cie recidiva local quando estudada em relaçft» a outros tipos tumorais.

\demais a presença de linfonodos axilares não tem se mostrado um fator que aumenta

) índice de rccidíva local (28,143,165) na técnica conservadora, ao contrário do que se

>bscrva nas recidiva.1. do plastrão cm pacientes mastectomizadas.

Dois outros fatores clínicos também não têm mostrado correlação com a

ncídencia de recidiva local no tratamento conservador: o turnanlio do tumor primário,

jualido compara-se TI versus T2 (24,52,167) e a topografia do mesmo (19,24,181).

Em relação ao último ponto, devem ser tomados cuidados maiores quando o

umor está localizedo na região subareolar, pois estudos histopatológícos tém
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demonstrado que os tumores localizados dentro dos 2 cm da região areolar envolverão

esta estrutura em 42% dos casos (19.84). Nesta situação pode haver uma extensão do

tumor através dos duetos mamanos, não percebida grosseiramente. Porém, mesmo

com esta restrição, as pacientes com tumores subareolares podem ser consideradas

candidatas ao tratamento conservador, caso o tumor seja bem localizado e ocorra uma

adequada excisâo tumoral acompanhada de margens cirúrgicas livres.

As pacientes com doença multicéntrica grosseira, diagnosticada tanto clínica

ou mamograficamente no pré-operatório ou durante a cirurgia, têm demonstrado uma

taxa de recidiva local de 40% após o tratamento conservador. Um estudo realizado na

Universidade da Pensilvânia (60), com 17 pacientes portadoras de doença

multicêntrica submetidas a mastectomia, revelou um comprometimento de três ou

quatro quadrantes da mama em 53% dos casos, quando feita análise histopalológica.

Em pacientes com patologias similares, com microcalctfícações difusas, tem sido

encontrado envolvimento tumoral de dois ou mais quadrantes em cerca de 43%. A

presença de doença multicéntrica grosseira ou microcalcifícações difusas estão

associadas a um fator signifícante de tumor residual e com uma alta taxa de recidiva

local em pacientes submetidas a tratamento conservador.

No presente estudo a taxa de recidiva local pura foi de 2,3*^, um pouco abaixo

daquela citada na literatura, mas, somando os casos de recidiva local com a recidiva

regional e a distância, os valores chegam a 5,2%, portanto similares aos dos

encontrados na literatura.

As recidivas locais isoladas foram observadas em seis pacientes e todas elas

ocorreram na cicatriz da quadrantectomía, sendo que cinco tinham sido classificadas

como estatuo I e uma estádio 0. As pacientes do estádio I tiveram suas recí<Jivas locais

com intervalos entre nove e 30 meses (média de 18 meses) após o fim do tratamento

radíoterápico c a paciente do estádio 0 apresentou sua recidiva sete meses após. Cinco

pacientes deste grupo apresentaram tumor indiferenciado, ou seja, alto grau

histológico e baixo grau nuclear; uma paciente apresentou tumor diferenciado (baixo

grau histológico e alto grau nuclear), mas possuía a presença de carcinoma intraductal

multifocal. Esta última paciente foi a única que apresentou estádio 0 e as restantes
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estádio I. Só três pacientes deste grupo receberam quimioterapia adjuvante. A conduta
para o controle da recidiva foi a exérese local em três pacientes, a mastectomia simples
em duas e a mastectomia radical em uma paciente. Estas pacientes não mostraram
evidência de doença até a apresentação do trabalho.

•3 Os números mostraram que o controle local da doença foi bom e que
] possivelmente o tipo da cirurgia empregada (quadrantectomia) poderia ser o principal
\ fator, pois a revisão do estudo histopatológico não revelou nenhum caso com margens
1 cirúrgicas comprometidas. O tipo de reforço radioterápico empregado serviu para
\ aumentar a dose na cicatriz da quadrantectomia, que recebeu o total de 6.000 cGy.
• Como as recidivas puras foram na cicatriz da cirurgia, este reforço obviamente não
' influenciou na ocorrência ou não de recidiva. Isto pode-se ver mais claro quando
\ foram analisados os casos que tiveram recidiva local concomitante com a regional e/ou
.. distante, pois elas foram além do quadrante operado, em outros quudrantes e também
1 na cicatriz cirúrgica. Estes dados estão em concordância com os de outros autores
i (51,187).

J A relação entre a idade da paciente e a incidência de recidiva local ainda é
| controvertida. Em vários estudos institucionais (145) a idade das pacientes no
.' diagnóstico da doença tem sido analisada devido à possibilidade de associação desta
\ variável com a probabilidade de recidiva do carcinoma após um tratamento com

cirurgin conservadora e radioterapia. Estes estudos diferem no grupo etário das
pacientes examinadas, diante da dificuldade de definição do chamado grupo jovem (20
a 30,30 a 40,40 a 50 anos). Vários estudos têm demonstrado que não há diferença nas
taxas de recidiva quando feita comparação entre pacientes com menos de 50 anos e
com mais de 50 anos (24,50,118,128,145). A maioria dos estudos (24,37,145,182,189)
tem mostrado uma diferença sígnificante nas taxas de recidiva mamaria entre as
pacientes mais jovens quando comparadas com as mais idosas, quando as avaliações
suo rc:iti/;id:is entre M) e 4(1 anos.

Há possíveis explicações para as diferenças nas taxas de recidivas entre as
pacientes jovens e mais idosas. Uma delas seria a tendência paia o uso de uma
resscçüo mais limitada nas pacientes jovens, com o intuito de obter utn melhor



1
1

' resultado estético. Como conseqüência, isto poderia causar a presença de mais doença
residual no local da exérese. Isto ocorreu na maioria das pacientes do grupo de Boston

, (144), onde não foi empregada uma atenção cuidadosa das margens de segurança
tecidual; o que somada à presença do componente intraductal, apesar de mais

. freqüente nas pacientes jovens, causaria um risco maior de doença residual após uma
1 exérese sem margens de segurança adequada. Mas, ao contrário desta afirmação, o
.*; estudo do Instituto Curie (189), no qual as pacientes tiveram a exérese tumoral com
\ margens cirúrgicas de 2 cm ou mais de tecido normal, o índice de recidiva foi
* semelhante aos já citados nas pacientes jovens.

É também possível que a idade da paciente esteja relacionada com diferenças

no comportamento biológico do carcinoma mamário. Na série do grupo de Boston

(144) foi encontrado um aumento na incidência do componente intraductal nas

pacientes jovens e esta tendência parece pesar muito na variação das taxas das

recidivas mamárias entre as diferentes faixas etárias, embora sozinha não possa

responder por toda a variação.

) Outros estudos têm avaliado as características patológicas do tumor primário e
] do tecido matnárío normal nas pacientes mastectomizadas, em função du idade, e os

• resultados obtidos süo diferentes. Em um estudo do Instituto Paoli-Calmette de
] Marseille {*)}), realizado tie VM) a 1983, 38 pacientes com menos de 40 anos foram
\ comparadas a 111 pacientes com mais de 40 anos. O grau histológico III foi mais

| freqüente nas pacientes jovens, especialmente naquelas menores de 35 anos < 35,5%;

I 35 a 39 anos 35%; 40 ou mais anos 28%. O comprometimento dos línfonodos regionais

j foi mais freqüente nas pacientes jovens (73% versus 46%), que tinham uma alta

\ incidência de invasão linfátíca (38% versus 19%). A presença úo componente

\ intraductal foi maior nas pacientes mais jovens e 67% daquelas menores de 35 anos

1 tinham o componente de maneira proeminente, estando presente apenas em 25% das

\ pacientes de 3? a 39 anos e em 28% daquelas maiores de 40 anos. As p;;dentcs

\ menores de 40 anos tiveram uma incidência maior de lesões multícêntrícas do que

1 aquelas de maii de 40 anos (35% versus 23%). Na série de Lesser e cols. (114) as

A pacientes mais jovens apresentaram tumores com alta incidência de receptores

estrogênicos negativos e na série de Taylor e cols. (175) as-pacientes menores de 40
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anos apresentaram uma diploidia menor do que aquelas maiores de 40 anos (17%

versus 38%).

Os tumores de células aneuplóides ou tetraplóides têm uma incidência maior
de recidiva do que os tumores de células diplóides (176). Slamon e cols. (163)
encontrou a presença do oncogene Her-2 aumentado em pacientes portadoras de
câncer mnmário, tendo aquelas com menos de 50 anos mais o oncogene quando
comparadas com pacientes de mais de 50 anos (54% versus 29%). A presença do
oncogene aumentado tem sido relatada como indicador do tempo da recidiva em
pacientes com linfonodos comprometidos, independente do número de gânglios
axilares envolvidos. Vários trabalhos sugerem que o prognóstico das pacientes jovens
tratadas com mastectomia (com ou sem radioterapia adjuvante) é pior do que das
pacientes mais velhas e que a doença, por si só, pode ser mais agressiva nas pacientes
jovens (66,71,91,12'* 132).

Outros autores, como Kurtz e colaboradores (106,107,108) e Mathcws e
colaboradores (119), sugerem que as pacientes jovens e pré-menopausadas

apresentam uma chance maior de recidiva locai, enquanto a experiência de Fowble e

colaboradores (60) e de Haffty e colaboradores (73) sugere que não existe relação

significativa entre a possibilidade de recidiva e as idades das pacientes. No presente
estudo a idade das pacientes mostrou ser uma variável significativu (p< 0,004) na

primeira análise e, desta forma, aparentemente as pacientes mais jovens estiveram

mais sujeitas às recidivas. Entretanto, quando este fator foi analisado isoladamente,

\ não continuou sendo significativo e sua importância ressalta-se na associação com
| outras variáveis estudadas. Estes achados da primeira análise estão de acordo com os
j trabalhos de Recht e cols, (144), Kurtz e cols. (106,107,108) e Mathews e cols. (119),

; os quais sustentam que a idade é importante.

1
4 A relação entre o estado menstrual da paciente e u incidência da recidiva local

| acompanha de certa forma as características apresentadas pela idade, e a literatura

í revisada não define de maneira clara esta relação.
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Os trabalhos de Fourquet e cols. (59) e Calle e cols. (24), objetos de um longo

seguimento clínico cujas variáveis, portanto, tiveram um peso importante e

significativo, referem que o estado menstrual está associado à possibilidade de recidiva

local e que as pacientes pré-menopausadas estão mais sujeitas a esta recidiva.

No presente estudo o estado menstrual das pacientes acompanhou o fator

idade e teve um valor significativo (p<0,02), mas somente quando analisado em

associação com outras variáveis. Quando analisado isoladamente, não foi significativo.

Esta variável do estado menstrual poderá ser melhor elucidada à medida em

que estiverem ü disposição estudos de dosagens de receptores hormonais para

estrógeno e progesterona em séries randomizadas e com seguimento clínico adequado.

* O uso da quimioterapia adjuvante no carcinoma da mama tem o objetivo de

diminuir o risco da recidiva local, regional e distante e, também, de prolongar a

sobrcvida das pacientes de alto risco. Até o presente momento, um programa ótimo de

quimioterapia não foi determinado, e a interação entre o tratamento multidisciplinar

da cirurgia, radioterapia e quimioterapia tem trazido novas questões ainda sem

respostas adequadas, como a seleção dos agentes quimioterápicos, a seqüência correta

da quimioterapia e radioterapia, a dificuldade de administrar doses ótimas de

quimioterapia e o efeito da quimioterapia nos resultados cosméticos e nas

complicações.

Os esquemas mais conhecidos e utilizados são o CMF (ciclofosfamida,

metholrexate e fluorouracil) de uso concomitante (17), fluorouracil e melphalan de

uso seqüencial (48), CAF (ciclofosfamida, adriamiciua e fluorouracil) de uso

seqüencial (67), AC (adríamicina e ciclofosfamida) também de uso seqüencial (67).

Todos eles têm sido utilizados em diversas séries e analisados em estudos

retrospectivos. A eficácia da quimioterapia adjuvante parece estar relacionada com o

início precoce após a cirurgia e à possibilidade de administrar doses consideradas

adequadas para atuar na reprodução celular, dentro dos limifef de toxicidade toleradas

pelas pacientes. De acordo com Boyages e cols. (19), Clarke e cols. (28) e Harter e



Cols. (83), há necessidade que o tempo entre a cirurgia e a radioterapia seja menor do
que sete semanas para que não ocorra um aumento no risco da recidiva, e o uso de
quimioterapia concomitante tem diminuído este risco (69). Até a presente data não
existe uma definição própria para a interação entre a radioterapia e a quimioterapia,
seja seqüencial ou concomitante.

Na ocorrência de toxicidade hematológica pela quimioterapia, a redução da
dose das drogas deve ser baseada na contagem absoluta dos granuiócitos e não na
contagem total dos glóbulos brancos. E, a opção de atrasar em uma ou duas semanas o
próximo ciclo de quimioterapia, é mais oportuna do que reduzir a dose empregada.
Segundo Ann Rose e cols. (2), Borges e Keijser (18), Fisher e cols. (50), Solin e cols.
(165) e Veronesi (187) a adição da quimioterapia adjuvante no tratamento
conservador parece diminuir a taxa de recidiva local do carcinoma da mama, mas, por
outro lado, pode afetar o resultado estético e aumentar a incidência do edema do
braço, das fraturas de arcos costaís e da pneumonite sintomática. Assim, o uso de
quimioterapia adjuvante nas pacientes pré-menopausadas tem demonstrado uma
diminuição no índice de recidiva local (165).

Do grupo das pacientes de recidiva local pura, ou seja, seis pacientes, somente
três foram submetidas à quimioterapia adjuvante, pois no início d» protocolo as
pacientes com iinfonodos axilares negativos nâo recebiam este tipo de tratamento.
Portanto a sua análise neste grupo pequeno ficou prejudicada, e a análise das curvas de
sobrevída livre de doença e total, com o uso da quimioterapia, não mostrou ser
significativa entre os diferentes estádios pós-cirúrgicos (p < 0,87) e (p < 0,19).

Na atual classificação do carcinoma mamário (87) há uma diferença entre os
estádios I e II, que se da" pelo tamanho do tumor e de acordo com o comprometimento
dos Iinfonodos axi lares, e no estádio II há uma subclassificação cm HA e MB, conforme
a existência ou nâo de Iinfonodos comprometidos na região axilar.

De maneira geral a presença de Iinfonodos comprometidos na região axilar
piora o prognóstico das pucienies portadoras de tumor mamário (20,26,46,48,50,
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51,103,139,161,186,187,188) e esta observação também ocorre nas pacientes

submetidas ao tratamento conservador.

Vários estudos relatam não haver diferença relativa de sobrevida das

pacientes quando comparados os tumores TI e T2 (7,23,28,29,35,51,54,122,135,137,

138,147,148,149,156,135,137), ainda que outros estudos (102,181) apontem diferenças

nas sobrevidas. A atual classifícação do carcinoma mamário pela UICC (87) reflete a

necessidade que houve de se separar as pacientes do estádio patológico II devido as

diferenças de sobrevidas que ocorrem de acordo com o número de linfonodos axilares

comprometidos, além da característica desta invasão; pois a doença pode invadir os

tecidos da axila e, portanto, de maneira extranodal, caracterizando a agressividade

tumora! e conseqüentemente uma piora do prognóstico (40). No presente estudo o

estadiamento da doença, após a cirurgia conservadora e o esvaziamento axilar

completo, revelou-se uma variável significativa no início da análise p < 0,03), mas ela

não se manteve sijnificativa na análise final do tempu até a recidiva da doença. A

análise das curvas de sobrevida total e livre de doença entre os diferentes estádios

pós-cirúrgicos refletem a piora da sobrevida das pacientes, quando comparados os

estádios 0, i, HA e IIB, mas, até a presente data, esta diferença não c significativa do

ponto de vista estatístico. Os dados observados neste trabalho estão de acordo com os

de outros autores (7,23,28,29,35,51,54,122,135,137,138,147,148,149,156,185,187).

Os graus histológico e nuclear de um carcinoma ductal invasivo coincidem na

grande maioria da análise destes tumores. Tem sido demonstrado que as pacientes

com carcinomas duetais invasivos indiferenciados (ulto grau histológico e baixo grau

nuclear) possuem uma freqüência significativa de desenvolver metíísuises em

linfonodos axilares e mais recidivas. Portanto aquelas pacientes que possuem tumores

com alio grau histológico e baixo grau nuclear têm maior possibilidade de morrer de

doença nuMüstáiic:.! (•>, 10,11,34,152,16°)- Os graus hisíológíco e nuclear tdm-sc

mostrado fatores significantes de prognóstico nas pacientes estadiadas pós-cirurgia,

especialmente entre aquelas sem comprometimento dos linfonodos axilares (estádio I

e IIA) (36).
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A ausência üa formação tubular é uma característica histológica dos

carcinomas mamários e constitui uma particularidade desfavorável do ponto de vista

histológico que, quando combinada com uma citologia nuclear indiferenciada, está

associada a um risco de recidiva 20 vezes maior do que nas pacientes que nâo tinham

estas variáveis (133).

Rosen e cols. (153), em uma série bem estudada e classificada de pacientes

com estádio IIB (TI NI MO), observou que nem o grau histológico nem o grau nuclear

esteve correlacionado ao resultado encontrado. Outros autores falharam em

considerar o grau nuclear como um fator importante de prognóstico em pacientes com

' tumores iniciais do carcinoma mamário (101). Entretanto, uma análise de casos

controlados de pacientes que sobreviveram 25 anos após a mastectomia radical por

' carcinoma invasivo, revelou uma alta proporção de tumores classificados no grau

4 histológico 1 (43%) entre as pacientes que sobreviveram um longo tempo e aquelas do

! grupo de controle (36). Recentemente, Fisher e colaboradores (53) publicaram um

\ trabalho sobre o estudo randomizado de pacientes submetidas à cirurgia conservadora

i mais radioterapia e mastectomia radical modificada em que o grau nuclear e o

i histológico foram as variáveis prognostics mais significativas, em nível de 1%.
v

j
1
j
i O grau histológico apresenta uma correlação significante da freqüência de

1 recidiva e morte devido à doença com o intervalo livre de doença e a sobrevida total,

í independente do estádio clínico. Os carcinomas de alto grau de indiferenciaçâo

l resultam em falências de tratamento precoce, enquanto as recidivas tardias são

| observadas nos tumores de baixo grau de indilerenciação (63).

Nos casos do presente estudo observou-se que o grau histológico e nuclear

foram variáveis significativas no início da análise quando consideradas associadas

(p< 0,002 e p<ü,O4), porém, o grau histológico mostrou ser a única variável

significativo até o final da análise regressiva de Cox para as variáveis independentes

analisadas (p< 0,003). Estas observações estão de acordo com outros autores

(9,10,11,34,35,36,43,53,63,84,101,133,141,143,144,145,152,153,158,159,164,165,169,172).
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A topografia do tumor na mama, de acordo com Spratt e Donegan (168), não
influencia a sobrevida das pacientes, e a relação entre a localização do tumor primário
na mama e seu prognóstico foi também investigada em grandes séries de pacientes do
"National Survey of the Americam College of Surgeons-1978" (127) e do "National
Surgical Adjuvant Breast Project" (47).

No primeiro estudo (127), os resultados obtidos de 9.401 pacientes em cinco

anos, onde foram estudadas a relação do tamanho do tumor primário, sua localização e

o envolvimento dos linfonodos axilares, revelou que as pacientes com tumores mediais

c linfonodos negativos evoluíam pior do que aquelas com tumores localizados

lateralmente e também com linfonodos axilares negativos (taxa de recidiva de 18%

versus 149c, p< 0,005). Os resultados para pacientes com linfonodos axilares positivos

não foram estatisticamente diferentes, baseados na localização do tumor. Nesta série,

as pacientes foram tratadas com mastectomia radical sem radioterapia. Os resultados

do segundo estudo (47) foram semelhantes aos do primeiro.

\ No presente estudo não houve uma distribuição homogênea dos tumores nu
| mama e 61% dos carcinomas estavam localizados no quadrante súpero-externo.
j Quando analisada a localização tumoral como uma variável independente, ela
í mostrou-se altamente significativa (p< 0,0001) no início da análise, todavia esta

'\ significância encontra-se viciada do ponto de vista estatístico, causando dificuldades üe

i comparação com os dados «Ia iuciuiuru devido à concentração dos tumores em um

\ quadrante. A classificação histológica adotada foi a da Organização Mundial il;i Saúde

.« (157), ocorrendo diferenças no prognóstico dos tipos histológicos e alterações nas

ri
•í

• • »

sobrevidas das pacientes (151).

\
1
\ Excluindo os carcinomas intraduetais e intralobulares níio infiltrai ivos, o

4 carcinoma ductal infiitrativo predomina a apresentação dos tumores mamários e,
:•. associado a outros fatores histológicos, considera-se o de pior prognóstico, salvo o
| "carcinoma inflamatório", que, na classificação da Organização Mundial da Saúde, é
| considerado uma entidade clínica separada (193). No presente estudo 90,2% das

pacientes apresentaram carcinoma ductal infiitrativo e como variável independente
n«*'o foi significativa (p <0,15).
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A importância de iniciar precocemente o tratamento do câncer da mama tem

sido universalmente aceita sem discussão. Como se acredita que a doença caminha

com um curso uniforme e progressivo, está claro que, assumindo rapidamente a

terapêutica, será oferecida a melhor ajuda em termos de sobrevida. Entretanto, os

dados que suportam este procedimento são escassos. Existem problemas de ordem

prática na avaliação da importância' do atraso do tratamento como um fator

prognóstico. Um deles é que a extensão do atraso nem sempre é distinguívcl. A

própria paciente pode influir nisso, quando oculta a existência da patologia na sua

consulta médica. Outro problema de origem metodológica está relacionado ü

integração dos efeitos combinados do atraso da terapêutica e o estádio da doença.

Dentro de um mesmo estádio, pacientes com atraso longo podem ter uma doença de

evolução indolente, enquanto outras, com terapêutica precoce, podem ter uma doença

muito agressiva. Conseqüentemente, dentro de um mesmo estádio pode verificar-se

enganos (150).

Illooni (15) relatou que o atraso no tratamento das pacientes do estádio I é um

fator de prognóstico importante e Koscielny e colaboradores (103), através de estudo

mamográfíco, sugeriram veementemente que o início do tratamento é de grande valor

prognóstico para as pacientes. No presente estudo, o tempo decorrido entre a biópsia

diagnostica e a cirurgia conservadora foi de 17,4 dias. e, analisado como uma variável

independente, n:lo mostrou se signifíraliv:t (r»<0,-ll). Também o rstrídio clínico

pré-operatório, estudado como uma variável independente, não foi significativo

(p<0,83) neste trabalho.

' As controvérsias radioterápicas atuais no tratamento do câncer da mama

; incluem o papel da radioterapía após a cirurgia conservadora: a extensão do

i tratamento radioterápico, isto é, irradiação da mama versus irradiação da mama mais

l as drenagens Iinf;ítícas regionais, o p:ipel tio reforço nicliofenípio» e o tipo tlr icíorçn.

\ A excisão ampla do tumor, ou seja. quadrantectomia, sem o uso de radioterapia nos

\ tumores iniciais de mama (estádios 1 e II) tem resultado em taxas de recidiva locais de

i 8 a 64% (30,64,70,74,97,124,174,185). Um protocolo do National Surgical Adjuvant

': Breast Project (NSABP) confirma uma alta incidência de recidiva local naquelas

; pacientes submetidas à excisão ampliada com margens cirúrgicas livres e dissecçáo
\ axilar sem radioterapia (51). Nesse estudo a utilização de quimioterapia nas pacientes
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com linfonodos oxitares positivos e submetidas à mastectomia segmentar sem

radioterapia não mostrou diminuição no índice de recidiva local. Outra análise desse

estudo revelou que um grupo de pacientes portadoras de tumor com tamanho variável,

de 0 a 1 cm, submetido à mastectomia segmentar, não se beneficiou da radioterapia na

mama, em termos de recidiva local, e as pacientes portadoras de extensão intralinfática

tiveram uma taxa de 41% de recidiva local quando não submetidas à radioterapia.

O papel da radioterapia nos linfonodos regionais, tanto em pacientes com

linfonodos positivos ou negativos, tem sido questionado, principalmente por causa das

complicações decorrentes da irradiação da fossa supraciavicular e axila, como fibrose

causada peia junção de campos de radiação, fibrose na fossa supraciavicular ou na

prega peitoral, neuropatia braquial, aumento da incidência de edema do braço e da

mama e fibrose no ápice pulmonar. De acordo com Cedermark e cols. (25), Durand e

cols. (42) e Fowble e cols. (60), em pacientes com linfonodos axilares negativos o uso

da radioterapia nos linfonodos regionais axilares não se faz necessário, pelo baixo risco

de comprometimento destas regiões. Nas pacientes com linfonodos axilares positivos o

uso da radioterupia nas drenagens linfólícas regionais não é universal. Os protocolos

de Milão (187) e da Organização Mundial da Saúde (156) revelaram que, após

dissec\á«> oxiliw tomptctii, a owfcs&t da rndiotewpto regional teve impacto tio controle

regional, sem, contudo, influenciar no controle da sobrevida livre de doença e total em

cinco anos. Após 10 anos de controle o protocolo de Milão mostrou que o intervalo

: livre de doença em 23 pacientes foi de 68% naquelas que náo receberam radioterapia

, e 48% em 23 pacientes que receberam o tratamento radioterápteu regional. No

\ momento é qua.se consensual que as pacientes cum indicação para o tratamento

radioterápico regional possuem mais de quatro linfonodos axilares positivos,

- linfonodos axilares positivos no nível II e III e presença de extensão extracapsular

: destes linfonodos axilares.

A recidiva regional isolada ocorre em menos de 5':o das pacientes sultniciidas

a cirurgia conservadora e radioterapia, e aproximadamente um terço de todas as

recidivas regionais isoladas são confinadas aos linfonodos regionais somente. As

últimas parecem ter prognóstico pior do que as recidivas mamárias isoladis e os locais

mais freqüentes são a axila e fossa supraciavicular (141,172).'
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Até a data do presente estudo não ocorreu recidiva isolada em linfonodos
axilares nas pacientes selecionadas mostrando que o esvaziamento cirúrgico axilar
completo, isto é, dos três níveis, atua como um fator terapêutico importante, além de
fornecer dados para completar os conhecimentos dos fatores de risco já citados. As
pacientes do estádio clínico I somaram 111 e do estádio clínico II, 154, e, como já foi
comentado, após a cirurgia houve uma nova classificação no estadiamento (87). Houve
três pacientes no estádio 0,91 permaneceram no estádio I e 171 formaram o grupo do
estádio II, com a subdivisão de 95 para o estádio HA e 76 para o IIB. Assim, a
quadrantectomia revelou que o exame clinico e radiológico falhou em três pacientes e
a linfadenectomia axilar demonstrou que 76 pacientes possuíam linfonodos
comprometidos, embora o exame clínico não os tivesse revelado.

O tipo de cirurgia axilar ainda é controverso, pois autores como Clarke e
colaboradores (27) referem alta incidência de complicações no esvaziamento axilar
completo e sugerem uma intervenção parcial nos níveis I e II para obtenção de uma
amostra dos linfonodos axilares. Dewar e colaboradores (40) sugerem que o
esvaziamento axilar dos níveis I e II também é suficiente para o controle da dt>ença na
axila, além de fornecer dados adequados a avaliação. A complicação mais freqüente da
cirurgia axilar completa é o edema do membro superior, que poderá ter graus variados,
mas no tratamento conservador não apresenta maiores problemas. O edema poderá
ser significante quando associar-se a rarfíolcrapia na região axilar após a «irurgia de
linfadciiecíoniiü completa (4ü).

* No presente estudo todas as pacientes foram .submetidas à axilectomia
completa e o número médio de linfonodos observados pelo patologLsta foi de 12.8.

) Esse número médio pode ser considerado conveniente para um esvaziamento axilar
••• completo. Cinco pacientes (1,8%) apresentaram doença microscópica cxtranodal, mas
% não receberam tratamento radioterápico adjuvante na axila. A complicação
< freqüentemente observada após o esvaziamento axilar foi a presença de coleção de
i línfa na cavidade axilar operada e todas as pacientes foram controlada.*; através de

1 punções com agulha para drenagem do líquido. Outra observação freqüente foi o
\ relato de uma dor discreta no membro superior homolateral à mama operada, com
] característica de irradiação desde o ombro até a mão. Cerca de 60% das pacientes
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relataram esta queixa durante o tratamento radioterápico, que foi diminuindo com o

passar do tempo, mas nenhuma paciente necessitou de terapêutica específica.

O edema da mama operada foi mais observado nas pacientes que foram

submetidas a uma única incisão para a quadrantectomia e axiiectomia. Do ponto de

vista do controle da doença na axila, a cirurgia parecia não ser um fator importante,

pois, padentes sem linfonodos palpáveis ao exame físico e tratadas com radioterapia.

apresentaram controle semelhante àquelas operadas (1,81). Contudo a análise

histopatológica do conteúdo axilar ainda permanece como a mais simples e importante

variável prognostica (126).

A dose semanal da radioterapia é importante no controle tu moral, porquanto

doses mouses ijoo K»K> ví »y resultam mim aumento da laxu de rccidUa local (104.131).

Recomenda s<* utitu dose itiaria de 180 a 2(K) cGy empregada em cinco frações na

semana. Após a radiotentpi.i externa utiliza-se um reforço de dose na região ila excisão

local do tumor, corn o intuito de diminuir a recidiva tumoral. Este reforço tem sido

questionado nas pacientes que apresentam ;is margens cirúrgicas livres (50).

As possíveis indicações para o reforço radioterápico incluem as pacientes com

margens da ressecção cirúrgica comprometidas microscopícamente, tumores

classificados como T2 (87), pacientes jovens, presença do componente intraductal

extensivo, carcinoma lobulur infiltrante, tumores indifierenciados ou a presença de

necrose no tumor. O tipo específico do reforço radioterápico tem sido objeto de

polêmica em termos do seu impacto na cosmética e na recidiva local. As terapêuticas

utilizadas têm sido realizadas através da radioterapia externa com Cobalto-60,

ortovoltagem, acelerador linear de elétrons e do implante radioativo com Irídium-192.

De acordo com Betlwinek e cols. (8), Cedcmart e cols. (25), Clarke (28), Fisher e cols.

(51), Recht e cols. (147) e Veronesí e cols. (187), não há vantagem significativa de um

tipo de reforço para outro, embora o resultado cosmético tenha sido informado como

melhor quando se usa elétrons.
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As pacientes, ao término do tratamento radioterápico. apresentam uma

dermatite moderada, que é controlada com o uso de crente de corticóide ou creme

lubrificante. Na grande maioria das pacientes a dermatite desaparece em um mês e

conforme a característica dérmica da paciente pode ocorrer uma hiperpigmentaçâo

que demora cerca de três a seis meses para o completo desaparecimento. Quinze

pacientes (5,6%) desenvolveram telangectasia no local do reforço radioterápico,

entretanto essas alterações dérmicas não comprometeram o resultado c>tético da

cirurgia conservadora. Um fato observado foi uma dermatite mais severa quando a

quimioterapia adjuvante ocorreu concomitantemente ao tratamento radioterápico e

isto explica-se pela potencializarão dos dois tratamentos na pele das pacientes.

As recidivas mamárias, após um tratamento conservador com cirurgia e

radioterapia, ocorrem em 5 a 10% das pacientes tratadas por cinco anos e em ID a 15%

por 10 anos (23,28.29,51.54,122,135,137,138.148,149,156.185,187), sendo que em sua

maioria ocorre dentro de cinco anos após o tratamento iniciai. Daquelas recidivas que

comprometem a mama, porém sem a presença de metástases a distância,

aproximadamente dois terços envolverão tamhém os linforuulos axilares. Dez a quinze

por cento das recidivas mamárias apresentarão metástases a distância,

simultaneawicnle e, por ultimo, a grande maioria das recidivas mamórias ocorrerão

tanto no local do tumor primário como no tecido mamário adjacente

(28,29,50,51, KM, 122,143,147,185,187,189).

Cerca de 81) a 90% das pacientes portadoras de recidiva local serão candidatas

a uma mastectomia como terapêutica secundária, podendo conseguir uma sobrevida

de 50 a 81% até cinco anos. Esta sobrevida contrasta-se com a obtida na recidiva do

plastrão após mastectomia, que varia de 20 a 40% em cinco anos (43,146,159). O

prognóstico de uma paciente com recidiva local mamaria em 10 anos e submetida

subseqüentemente à mastectomia é semelhante às pacientes que não tiveram este tipo

de recidiva (5,24,28,104,143).

Aproximadamente 80% das pacientes submetidas a biópsia excisional,

üissecção axilar e radioterapia têm resultados cosméticos entre "bon.s" e "excelentes",

com pequena ou mínima diferença entre a mama tratada e a não tratada. O resultado
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cosmético é determinado pela extensão da biópsia excisional ou da cirurgia

conservadora, extensão da dissecçâo axilar, tamanho da mama e tamanho do tumor,

cujo produto final será analisado através da presença de fibrose, telangectasia ou

assimetria secundária após o procedimento cirúrgico e radioterápico. Numerosos

fatores técnicos podem ser responsáveis por resultados cosméticos "ruins", como

superposição de campos de irradiação, volumes grandes de reforço radioterápico, altas

doses no reforço radioterápico, altas doses na fração diária de radioterapia externa ou

também adição da quimioterapia coadjuvante e concomitante (18,72,79,134,182,183).

Os resultados estéticos obtidos no presente estudo podem .ser considerados

"bons", pois a Homutória dos eitsos "ótimos" e "bons" na avaliação estética alcançaram

90%, e estão em conformidade com os da literatura (1,18,72,79,130,134,139,178,182,

183,188).

i Do grupo geral estudado, isto é, 265 pacientes, com uma média do tempo de

I seguimento clínico de 42,8 meses (24 a 99), a sobrevidu total em cinco anos alcançou a

taxa de 89,8% e a sobrevida H"re de doença de 75%.

| Na distribuição dos estádios clínicos encontrou-se a seguinte sobrevida total:

j estádio 0,100%; estádio 1,95,2%; estádio HA, 85,5% e estádio IIB, 87,4%. Em relação

I à sobrevida livre de doença, encontrou-se para o estádio 0, 66,7%; estádio I, 75,6%;

1 estádio HA, 81,3% e estádio IIB, 67,3%. Os valores obtidos encontram-se dentro

| daqueles publicados pela literatura mundial (4,19,23,24,29,35,37,5',54,59,60,96,122,

| 138,147,156,165,167,181,185,187).

As pacientes que apresentaram metástases a distância foram quarenta e oito

(18,1%). Destas, houve um grupo de cinco pacientes com recídiva concomitante só na

mama, três tiveram 'ecidiva concomitante, na mama e nas drenagens linfáticas

regionais; outras três apresentaram recídiva regional concomitante e 37 pacientes

mantiveram a mama controlada, apesar da doença metastática. Quarenta e três

pacientes, ou seja, a maioria das mulheres com doença metastática, tinham o tumor

primário com grau histológico e nuclear indiferenciado e somente cinco possuíam
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tumor diferenciado. Deste grupo, 12 eram do estádio I, 14 do estádio IIA e 22 do
estádio IIB. Os principais locais da disseminação metastática foram ossos, pulmões,
fígado e cérebro.

Os achados do presente trabalho confirmam publicações de outros autores
(233.43^0^1,80.82.98,103,104,131,136,138,143.147,148,187,187) - de que a presença
de fatores como indiferenciaçüo celular e presença de doença intraductal são variáveis
de risco para que as pacientes apresentem doença metastática. Estas observações
fortalecem a noção de que a recidiva a distância seria causada por micrometástases já
presentes na época do diagnóstico clínico da doença e que não seria influenciada pelo
tipo de tratamento local empregado, seguindo os critérios cirúrgicos adequados.

\ A identificação de um único fator de risco para a recidiva do câncer mamário,
] após o tratamento conservador, parece muito difícil e, portanto, a associação de vários
• fatores ..ontribui para aumentar a possibilidade de recidiva. Resumindo: a presença de
I lesão multicêntrica, pacientes com idade abaixo de 35 anos, a presença de doença
I extensiva intraductal, tumor indiferenciado (grau histológico III e grau nuclear 1),
\ invasão linfática da mama, presença de necrr.e tumoral, invasão vascular venosa e

% evidentemente a realização de uma cirurgia inadequada, são fatores de risco para a
',' recidiva da doença.

. Entretanto, no presente estudo uma única variável foi significativa durante
j toda a análise regressiva do modelo de Cox e está representada pelo grau histológico
I do carcinoma mamário. Esta observação está de acordo com vários autores (9,10,11,17,
| 34,35,36,40,43,53,63,84,101,133,141,143,144,145,152,153,158,159,164,165,172).

j

I É importante ressaltar dois aspectos deste trabalho. Por um lado a análise de

-» muitas variáveis independentes e m relação à variável sobrevida livre de doença. Pode
\ dar a impressão, numa primeira leitura, de que um número importante delas tenha
:' alguma significação estatística. Porém, uma metodologia estatística adequada, c o m o a
jj de regresrüo de Cox (32) , mostrou que a maioria das variáveis não foram sustentadas
| durante todo o estudo, permanecendo c o m o única variável sígnificante o grau
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histológico. Obviamente isto não significa que as outras variáveis tenham de ser

abandonadas na hora de analisar-se uma paciente coro câncer de mama, mas é

importante destacar que não são necessariamente verdadeiros os fatores de risco

considerados durante muito tempo por cirurgiões, radioterapeutas e oncologistas.

Talvez seja importante voltar a. atenção apenas ou principalmente para o grau

histotògico dot tumores. Denta ubitervocflo surge o segundo aspecto, mencionado

anteriormente. Se este fato continua aparecendo nos trabalhos da literatura mundial,

quem sabe deva ser mudada a conduta cirúrgica na hora da biópsia das pacientes,

deixando o estudo por congelação, o qual apenas é capaz de oferecer um diagnóstico

de malignidade ou bcnignidade.

Provavelmente deva-se obter a peça e aguardar um resultado definitivo do
estudo histológico com a precisão do grau histológico, permitindo um prognostico de
cada paciente e um plano terapêutico adequado e individualizado.

! Todos os Serviços e os profissionais estão acostumados a ver pacientes de mau

\ prognóstico no momento do diagnóstico inicial que, na análise de cinco ou 10 anos,

] estarão livres de doença e vice-versa. É possível que «nrorra porque os fatores de risco

| mencionados talvez não sejam reais e seju imperativo nuufar esies criiérios. Coiiiiulo

•Í poderá argumentar-se que o tempo de espera entre a biópsta e o tratamento possa ser

| de mau prognóstico para as pacientes, mas no presente estudo isto não foi

| comprovado.

í
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6 - Conclusões

Considerando a análise do presente estudo, conclui-se que a sobrevida total
de 89,8% era 5 anos e a sobrevida livre de doença de 7 5 ^ no mesmo período,

encontram-se dentro daquelas relatadas na literatura e refletem que a terapêutica

conservadora do carcinoma mamário, quando realizada com critério cirúrgico

adequado, apresenta um índice baixo de recidiva local, mas não influencia o
aparecimento da doença metastática.

A recidiva local nesta série de pacientes foi pequena e o prognóstico delas não

mudou devido à recidiva local, a qual foi controlada com medidas cirúrgicas

posteriores.

* * * — , — * - • I I * I T • - * •

influenciou no apartamento ti
CÍ ccjrt: CÍ c^-jr-r-^rver:^ ric i*;r:c 2

As variáveis independente* sígnifícantes no imefo da anüííe em relaça».'» i

jobrevída livre de doença foram a idade, o estado menstrual; o grau nuclear, o esiádio
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pôs-drúrgico ou histopatológico e a localização do tumor na mama. Porém, o grau

histológico foi a variável independente mais significativa durante a análise regressiva

de Co* (32); não teve significação o uso da quimioterapia adjuvante» o tempo

decorrido entre a biópsia e a cirurgia, o estádio clínico e o tipo histológico. A

localização do tumor na mama e as recidivas local e a distância foram os fatores

significativos mais viciados do ponto de vista estatístico.
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$ - Ralação a Raglstro das Pacientas

• AZN - REGISTROS: IRMD* 41019 - CLAP* 2541 - BIÓPSIAEM 26-02-88

• AbS - REGISTROS: IRMD' 26570 * HC-UNICAMP* 01509976

CA1SM-AM-UNICAMP* 6535 - BIÓPSIA EM 07-03-86

• ADO • REGISTRO: IRMD 24042 - BIÓPSIA EM 20-11-85

• AMSP- REGISTROS: IRMD 17499- CLAP 0015531 BIÓPSIA EM 20-12-84

• ADN - REGISTROS: HMMG* 3355 - HC-UN1CAMP 1)0139828

CAISM-HC-UNICAMP 6244 - BIÓPSIA EM 03-09-85

• ALPS - REGISTRO: HMMG 12786 - BIÓPSIA EM 17-03-84

• ALS - REGISTROS: 33630 - HC-UNICAMP 01807546 - CAlSM-AM-UNICAMP

7252 - BIÓPSIA EM 13-03-87
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• ALL - REGISTROS: IRMD 4163 - HC-UNICAMP 02291821 CLAP 0021416 -
CAISM- AM-UNICAMP 7908 - BIÓPSIA EM 10-04-88

• ANL - REGISTROS: IRMD 1957 - CLAP 0015941 - BIÓPSIA EM 19-03-85

• ACSC- REGISTRO: IRMD32197 - BIÓPSIA EM 27-12-86

• AAM - REGISTROS: HMMG 3782 - HC-UNICAMP 00163166 CAISM AM-
UNICAMP 6831 - BIÓPSIA EM 14-07-86

• AADS - REGISTROS.HMMG 4277 - HC-UNICAMP 01850171 CAISM -AM-
UNICAMP 7285 - BIÓPSIA EM 20-03-87

• AOSC - REGISTROS: HMMG 3553 - HC-UNICAMP 00689503 CAISM- AM-
UNICAMP 6473 - BIÓPSIA EM 2002-86

• ALS - REGISTRO: IRMD 38954 - BIÓPSIA EM 21-12-87

• AMAN - REGISTRO: CLAP 174592 - BIÓPSIA EM 30-10-85

• AMG - REGISTRO: IRMD 28145 - CLAP 0018373 - BIÓPSIA EM 07-05-86

• AC - REGISTRO: CLAP 175572 - BIÓPSIA EM 17-12-85

• AMSH - REGISTRO: IRMD 22422 - BIÓPSIA EM 25-09-85

• ARB - REGISTROS: IRMD 1587 - HC-UNICAMP 1081851 - BIÓPSIA EM
02-10-84

. APDO - REGISTROS: IRMD 919 - CLAP 13563 - BIÓPSIA EM 21-07-83
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• AFR - REGISTRO: CLAP 168117 - BIÓPSIA EM 05-08-85

• ASJ • REGISTROS: IRMD 5201 • CLAP 0014986 - BIÓPSIA EM 30-07-84

ARGC - REGISTROS: IRMD 11216 - HC-UNICAMP 0877732 CAISM- AM-
UNICAMP 4732 - BIÓPSIA EM 07-09-83

AB - REGISTROS: HMMG 4429 - HC-UNICAMP 1820893 -CAISM- AM-
UNICAMP 7237 - BIÓPSIA EM 20-05-87

• ANG • REGISTROS: IRMD 1966 - HC-UNICAMP 1262813 -CAISM- AM-

UNICAMP :>¥72 - BIÓPSIA EM 12-04-88

• AR - REGISTROS: HMMG 3445 - HC-UNICAMP 389358 - CAISM- AM-
UNICAMP 6282 - BIÓPSIA EM 05-11-85

• ASDM - REGISTROS: IRMD 668 - CLAP 14604 - BIÓPSIA EM 02-06-84

• APO - REGISTROS: IRMD 1154 - CLAP 14174 - BIÓPSIA EM 17-01-84

• APDC - REGISTROS: IRMD 294Ü0 CLAP 18764 - BIÓPSIA EM 29-07-86

• AMP-REGISTROS: IRMD 31376-CLAP 19505-BIÓPSIA EM 15-11-86

• BSB - REGISTROS: CLAP 156103 - BIÓPSIA EM 10-01-85

• BCPR • REGISTROS: IRMD 42871 - CLAP 21623 - BIÓPSIA EM 15-06-88

• BDP - REGISTROS: IRMD 31220 - HC-UNICAMP 1714501 - CAISM- AM-

UNICAMP 7008 - BIÓPSIA EM 06-09-86
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• CGB - REGISTROS: 1RMD 17976 - HC-UNICAMP 1184752 • CAISM- AM-
UNICAMP 5831 - BIÓPSIA EM 16-01-85

. CSP - REGISTROS: IRMD 39902 - HC-UNICAMP 2073714 - CAISM- AM-
UNICAMP 7645 - BIÓPSIA EM 11-01-88

• CBZ - REGISTROS: HMMG 4951 - HC-UNICAMP 2152741 - CAISM- AM-
UNICAMP 7838 - BIÓPSIA EM 22-05-88

• CRP - REGISTROS: IRMD 7583 - HC-UNICAMP 0890117 - CLAP 18256
CAISM- AM-1JNICAMP 7043 - BIÓPSIA EM 07-05-86

• CSP - Kf&ISTKOS: CLAP 214905 - BIÓPSIA EM «2-05-88

• CFR - REGISTROS: IRMD 10840 - BIÓPSIA EM 07-12-83

• CAS - REGISTROS: HMMG 4289 - HC-UNICAMP 1846766 - CAISM- AM-
UNICAMP 7281 - BIÓPSIA EM 27-05-86

• CA - REGISTROS: CLAP 144976 - BIÓPSIA EM 02-04-84

• CRJ - REGISTROS: HMMG 4842 - HC-UNICAMP 1434224 - CAISM- AM-

UNICAMP 7582 - BIÓPSIA EM 25-11-87

• CAFP - REGISTROS: IRMD 23538 - HC-UNICAMP 1449558 - CAISM- AM-
UNICAMP 6371 - BIÓPSIA EM 05-11-85

• CAJ - REGISTROS: IRMD 32550 - CLAP 19738 - BIÓPSIA EM 30-12-86

• CTFP - REGISTROS: IRMD 34454 - HC-UNICAMP 181425 - CAISM- AM-

UNICAMP 7276 - BIÓPSIA EM 25-02-87
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• CDL- REGISTROS: IRMD 2333 - CLAP 17219 - BIÓPSIA EM 17-10-85

• CTB - REGISTROS: IRMD 16500 - HC-UNICAMP 1157195 - CLAP15298
CAISM- AM - UNICAMP5713 - BIÓPSIA EM 25-10-84

• CPM - REGISTROS: HMMG 3699 - HC-UNICAMP 1561702 - CAISM- AM-
UNICAMP 6657 - BIÓPSIA EM 15-04-86

• CFS - REGISTROS: IRMD 39935 - HC-UNICAMP 0749385 - CAISM- AM-
UNICAMP 7674 - BIÓPSIA EM 20-01-88

• DMI - REGISTROS: IRMD 14480 - HC-UNICAMP 0237895 - CAISM- AM-
UNICAMP 2763 - BIÓPSIA EM 19-07-84

• DPB - REGISTROS: HMMG 4467 - HC-UNICAMP 1924063 - CAISM- AM-
UNICAMP 7381 - BIÓPSIA EM 15-06-87

• DVC - REGISTROS: IRMD 30089 - HC-UNICAMP 1669049 - CAISM- AM-
UNICAMP 6912 - BIÓPSIA EM 11-09-86

• DMA - REGISTROS: CLAP 185220 - BIÓPSIA EM 14-06-86

• DSF - REGISTROS: HMMG 1726 - BIÓPSIA EM 02-02-82

• DMFP - REGISTROS: IRMD 27299 - HC-UNICAMP 1514541 - CAISM- AM-

UNICAMP 6487 - BIÓPSIA EM 10-04-86

• DAM - REGISTROS: IRMD 2446 - BIÓPSIA EM 18-12-85

• DFL- REGISTROS: CLAP 155561 - BIÓPSIA EM 07-12-84
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• DASC - REGISTROS: IRMD 3152 - HC-UNICAMP 1300885 - CAISM- AM-
UNICAMP 7026 - BIÓPS1A EM 20-11-86

• DRO - REGISTROS: IRMD 35038 - HC-UNICAMP 1824306 - CAISM- AM-
UNICAMP 7256 - BIÓPSIA EM 20-11-86

• DCRPB - REGISTRO: IRMD 1217 - BIÓPSIA EM 23-02-84

• DOFL - REGISTRO: CLAP 207202 - BIÓPSIA EM 04-09-87

• ETC - REGISTRO: HC-UNICAMP 118532 - BIÓPSIA EM 13-09-85

• EEBM - REGISTROS: IRMD 32969 - BIÓPSIA EM 21-01-87

• EGNM - REGISTROS: IRMD 22386 - BIÓPSIA EM 09-09-85

• EG - REGISTROS: IRMD 31172 - BIÓPSIA EM 21-10-86

• ESVB - REGISTROS: IRMD 9039 - CLAP 13745 - BIÓPSIA EM 23-09-83

• EFM - REGISTROS: CLAP 209466 - BIÓPSIA EM 07-11-87

• EDSP - REGISTROS; IRMD 40195 - BIÓPSIA EM 25-01-88

• EDSFM - REGISTROS: IRMD 23640 - UNICAMP 1432804 - CAISM- AM-
UNICAMP 6375 - BIÓPSIA EM 07-11-85

. EDOC - REGISTROS: HMMG 3985 - HC-UNICAMP 1693799 - CAJSM- AM-
UNICAMP 6962 - BIÓPSIA EM 15-09-86

• EJ - REGISTROS: IRMD 41176 - CLAP 21302 - BIÓPSIA EM 12-03-88
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• ENMC - REGISTRO: CLAP 177106 - B1ÓPSIA EM 24-01-86

• EBQ - REGISTROS: IRMD 30249 - CLAP 18963 - BIÓPSIA EM 25-08-86

• EE - REGISTRO: HMMG 4990 - BIÓPSIA EM 16-06-88

• EK - REGISTROS: HMMG 3989 - HC-UNICAMP 1710248 CAISM- AM-
UNICAMP 7003 - BIÓPSIA EM 24-10-86

• EFB - REGISTRO: CLAP 146018 - BIÓPSIA EM 09-05-84

• EMB - REGISTROS: IRMD 2201 - HC-UNICAMP 1354707 - CAISM- AM-
UNICAMP 6184 - BIÓPSIA EM 22-08-85

• FBM - REGISTROS: IRMD 14253 - HC-UNICAMP 0995464 - CAISM- AM-
UNICAMP 5457 - BIÓPSIA EM 20-06-84

• GGP - REGISTROS: IRMD 16930 - CLAP 15364 - BIÓPSIA EM 14-11-84

• GFF- REGISTRO: CLAP 177131 - BIÓPSIA EM 28-01-86

• HMGM - REGISTRO: CLAP 144940 - BIÓPSIA EM 12-04-84

• HMR - REGISTROS: IRMD 27798 - HC-UNICAMP 1582966 - CAISM- AM-

UNICAMP 6712 - BIÓPSIA EM 22-05-86

• ISC - REGISTRO: IRMD 4170- BIÓPSIA EM 30-03-88

• 1RBA - REGISTROS: IRMD 41041 - HC-UNICAMP 2095033 - CAISM- AM-
UN1CAMP 7758 - BIÓPSIA EM 20-02-88
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• IFL - REGISTROS: HMMG 3236 - HC-UNICAMP 1352791 - CAISM- AM-
UNICAMP 6173 - BIÓPS1A EM 17-06-85

• IPA - REGISTROS: IRMD 9862 • CLAP 17812 - BIÓPS1A EM 30-08-86

• IPZ - REGISTROS: IRMD 31387 - CLAP 19538 - BIÓPSIA EM 2«M 1-86

• IABA - REGISTROS: IRMD 27073 - HC-UNICAMP 1543469 - CAISM- AM-
UNICAMP 6608 - BIÓPSIA EM 1303-86

» IPO - REGISTRO: IRMD 10832 - BIÓPSIA EM 09-12-83

• ISZ - REGISTROS: IRMD 3049 - CLAP 19301 - BIÓPSIA EM 11-10-86

• IR - REGISTROS: CLAP 163193 - BIÓPSIA EM 15-05-85

• IRM - REGISTROS: HMMG 1789 - BIÓPSIA EM 30-04-82

• JCL - REGISTROS: IRMD 29807 - CLAP 18972 - BIÓPSIA EM 25-08-86

• JFM - REGISTROS: CLAP 137832 - BIÓPSIA EM 08-09-83

• JR - REGISTROS: HMMG 4952 - HC-UNICAMP 2201173 - CAISM- AM-

UNICAMP 2201 - BIÓPSIA EM 12-05-88

« JGO - REGISTROS: IRMD 25307 - HC-UNICAMP 1476010 - BIÓPSIA EM

20-01-86

• JLGB - REGISTRO: CLAP 179097 - BIÓPSIA EM 07-03-86

• JMB - REGISTROS: IRMD 13250- CLAP 14524 - BIÓPSIA EM 26-04-84
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» JNFS - REGISTROS: HMMG 4407 - HC-UNICAMP 1895747 - CA1SM- AM-

UNICAMP 7361 - BIÓPS1A EM 29-05-87

» JRAF - REGISTROS: IRMD 29148 - HC-UNICAMP 1611414 - CA1SM- AM-

UNICAMP 6779 - BIÓPSIA EM 04-07-86

» JGL - REGISTRO: IRMD 25012 - BIÓPSIA EM 28-01-86

. JGN - REGISTROS: IRMD 1974 - CLAP 16145 - BIÓPSIA EM 23-04-85

, JBRM-REGISTRO:CLAP209752-BIÓPSIAEM 16-11-87

JFN - REGISTROS: IRMD 1836 - CLAP 15684 - BIÓPSIA EM 29-01-85

JMG - REGISTROS: HMMG 3880 - HC-UNICAMP 1618175 - CAISM- AM-
UNICAMP6798 - BIÓPSIA EM 07-08-86

JEB - REGISTROS: IRMD 28156 - HC-UNICAMP 1570199 - CAISM- AM-

UNICAMP 6670 - BIÓPSIA EM 17-04-86

KM - REGISTROS: IRMD 24010 - CLAP 17441 - BIÓPSIA EM 22-11-85

LCPY - REGISTRO: IRMD 1830 - BIÓPSIA EM 15-02-85

U L - REGISTRO: IRMD 4097 - BIÓPSIA EM 15-01-88

LMB - REGISTROS: IRMD 11721 - HC-UNICAMP 0858584 - CAISM- AM-

UNICAMP 5159 - BIÓPSIA EM 04-01-84

LCBM - REGISTROS: IRMD 2%69 - CLAP 18M43 - BIÓPSIA EM 10-08-86
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• LMA - REGISTROS: IRMD 15230 - CLAP 14914 - BIÓPSIA EM 19-07-84

• LM - REGISTROS: IRMD 27958 - CLAP 18382 - BIÓPSIA EM 22-05-86

• LCCB - REGISTRO: IRMD 23378 - BIÓPSIA EM 05-09-85
i

• LML - REGISTROS: IRMD 25817 - CLAP 3052 - BIÓPSIA EM 20-02-86

• LAOM - REGISTROS: IRMD 11010 - CLAP 6025 - BIÓPSIA EM 15-12-83

• LFS - REGISTRO: CLAP 19125 - BIÓPSIA EM 15-06-86

• LMS - REGISTRO: CLAP 150125 - BIÔPSIA EM 06-08-84

• LGM - REGISTROS: HMMG 4120 - CLAP 19748 - BIÓPSIA EM 07-01-87

• LAGS-REGISTRO: IRMD 2377-BIÓPSIA EM 28-11-85

• LG - REGISTROS: HMMG 4742 - HC-UNICAMP 2018235 - CAISM- AM-
UNICAMP 7631 - BIÓPSIA EM 19-11-87

• LBS - REGISTROS: HMMG 4808 - HC-UNICAMP 2074724 - CAISM- AM-

UN1CAMP 7643 - BIÓPSIA EM 15-01-88

• LMBO - REGISTRO: CLAP 209582 - SIÓPSIA EM 14-11-87

• LRT - REGISTROS: IRMD 1570 - HC-UNICAMP 1060760 - CAISM- AM-
UNICAMP 5589 - BIÓPSIA EM 06-07-84

• LNO - REGISTRO; IRMD 2050 - BIÓPSIA EM 14-06-85
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• MLB - REGISTROS: IRMD 26194 - HC-UNICAMP 1494826 - CAISM- AM-
UNICAMP 6496 - BIÓPSIA EM 10-01-86

• MCCM - REGISTRO: CLAP 178883 - BIÓPSIA EM 23-02-86

• MCT - REGISTROS: IRMD 2257 - IIC-UNICAMP 2110912 - CLAP 17022
CAISM- AM- UNICAMP 7696 - BIÓPSIA EM 07-09-85

• MAMC - REGISTRO: IRMD 2185 - BIÓPSIA EM 13-08-85

» MAMDC - REGISTRO: IRMD 38262 - BIÓPSIA EM 13-11-87

MAVC - REGISTRO: CLAP 184056 - BIÓPSIA EM 30-05-86

MABC- REGISTRO: IRMD 24858 - BIÓPSIA EM 09-01-86

MAPE - REGISTRO: CLAP 192429 - BIÓPSIA EM 23-09-86

MAO - REGISTROS: IRMD 3941 - HC-UNICAMP 2073596 - CAISM- AM
UNICAMP 7639 - BIÓPSIA EM 16-11-87

MAPM - REGISTROS: HMMG 4743 - HC-UNICAMP 1788904 - CAISM- AM-

UNICAMP 7557 - BIÓPSIA EM 02-10-87

MAO - REGISTRO: HMMG 3708 - BIÓPSIA EM 07-07-86

MB - REGISTROS: IRMD 17568 - HC-UNICAMP 0170366 - CAISM- AM-

UNICAMP5791 - BIÓPSIA EM 17-12-84

MCRS - REGISTROS: IRMD 2920 - CLAP 18760 - BIÓPSIA EM 20-07-86
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MCSA - REGISTROS: IRMD 15256 - CLAP 15055 - BIÓPSIA EM 11-08-84

MCSA - REGISTRO: IRMD 3328 - BIÓPSIA EM 15-02-87

MCDB - REGISTRO: CLAP 189741 - BIÓPSIA EM 11-08-86

• MCMT - REGISTROS: IRMD 32221 - HC-UNICAMP 1759763 - CAISM- AM-
UNICAMP 7109 - BIÓPSIA EM 18-12-86

• MCPG - REGISTROS: HMMG 4954 - HC-UNICAMP 2190481 - CAISM- AM-
UNICAMP 7787 - BIÓPSIA EM 19-05-88

• MCR - REGISTRO: CLAP 148738 - BIÓPSIA EM 08-06-84

• MDTT- REGISTROS: IRMD 2191 - CLAP 10383 - BIÓPSIA EM 17-08-85

• MFLP - REGISTROS: HMMG 4812 - HC-UNICAMP 2035095 - CAISM- AM-
UNICAMP 7575 - BIÓPSIA EM 20-10-87

• MICC - REGISTRO: CLAP 211795 • BIÓPSIA EM 12-0Í-88

• MITF - REGISTROS: IRMD 38309 - CLAP 20961 - BIÓPSIA EM 09-11-87

. MJET - REGISTRO: HMMG 3129 - BIÓPSIA EM 04-04-85

• MJSC - REGISTROS: HMMG 4484 - HC-UNICAMP 1896775 - CAISM- AM-
UNICAMP 7392 - BIÓPSIA EM 17-06-87

• MJU - REGISTRO: CLAP 191619 - BIÓPSIA EM 24-09-86

• MJMG - REGISTRO: CLAP 144654 - BIÓPSIA EM 27-03-84
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• MLAS - REGISTROS: IRMD 13793 - HC-UNICAMP 093265 - CAISM- AM-
UNICAMP 5326 - BIÓPSIA EM 19-04-84

• MLGB - REGISTROS: IRMD 34126 - CLAP 20187 - BIÓPSIA EM 06-04-87

• MLPB - REGISTROS: HMMG 3452 - HC-UNICAMP 138612 - CAISM- AM-
UNICAMP 6269 - BIÓPSIA EM 25-10-85

• MLSR - REGISTROS: IRMD 42907 - CLAP 21681 - BIÓPSIA EM 04-07-88

• MLTA - REGISTROS: IRMD No.14049 - CLAP No.16767 - BIÓPSIA EM
14-06-84

• MLS - REGISTROS: HMMG 4468 - HC-UNICAMP 1741009 - CAISM- AM-
UNICAMP 7065 - BIÓPSIA EM 03-04-87

• MLGS - REGISTRO: CLAP 170069 - BIÓPSIA EM 02-09-85

• MLBB - REGISTROS: IRMD 39775 - HC-UNICAMP 1941314 - CAISM- AM-

UNICAMP 7677 - BIÓPSIA EM 25-11-87

• MLNM - REGISTROS: HMMG 4097 - HC-UNICAMP 1790717 - CAISM- AM-

UNICAMP7177 - BIÓPSIA EM 30-10-86

• MMB - REGISTRO: IRMD 37521 - BIÓPSIA EM 14-1Ü-87

. MNCJ • REGISTRO: IRMD 8679 - BIÓPSIA EM 01-08-83

t MNB - REGISTRO: IRMD 29873 - BIÓPSIA EM 17-09-86

• MRCC - REGISTROS: IRMD 35151 - HC-UNICAMP 1922411 - CAISM- AM-

UN1CAMP 7395 - BIÔPSIA EM 03-06-87
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• MRLM - REGISTRO: CLAP 147424 - BIÓPSIA EM 13-06-84

• MSGB - REGISTRO: CtAP 177740 - BIÓPSIA EM 18-01-86

• MSL - REGISTROS: HC-UNICAMfr 2073605 - CAISM-AMUNICAMP 7649
BIÓPSIA EM 02-12-87 '

• MTMK - REGISTRO: IRMD 4241 CLAP 21577 - BIÓPSIA EM 27-05-88

• MTBA - REGISTRO: IRMD 1200 - BIÓPSIA EM 17-12-84

• MTC - REGISTRO: IRMD 24665 - BIÓPSIA EM 03-01-86

• MMSB - REGISTRO: IRMD 35173 - BIÓPSIA EM 08-06-87

• MBV - REGISTROS: IRMD 38535 - HC-UNICAMP 2(345292 - CAISM- <\M-

UNICAMP 73K5 - BIÓPSIA EM 14-10-87

• MFC - REGISTRO: IRMD 2433 - BIÓPSIA EM 03-12-85

• MPCPTS - REGISTROS: IRMD 24712 - HC-UNICAMP 1439547 - CAISM- AM-

UNICAMP 6387 - BIÓPSIA EM 29-11-85

• MFDC - REGISTROS: IRMD 28429 - HC-UNICAMP 1686645 - CLAP185O1 •

CAISM- AM- UNICAMP6948 - BIÓPSIA EM 06-06-86

• MGS • REGIS IRC): HMMG 3235 - BIÓPSIA EM 03-06-85

. MRPV - REGISTROS: IRMD 27801 - HC-UNICAMP 1559044 - CAISM- AM-

UNICAMP 6652 - IHÓPSIA EM 20-04-86
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MLPA- REGISTRO: CLAP 159529 -BIÓPSIA EM 21-03-85

MPSF - REGISTRO: CLAP 208371 - BIÓPSIA EM 30-09-87

MB-REGISTRO: CLAP 196794-BIÓPSIA EM 13-12-86

MCS - REGISTRO: CLAP 169936 - BIÓPSIA EM 31-07-85

MGFS - REGISTRO: IRMD 11150 - BIÓPSIA EM 16-12-83

MRC - REGISTRO: IR MO I837 CLAP 15725 - BIÓPSIA EM 06-02-85

MS - REGISTROS: IRMD 42816 - HC-UNICAMP 2250445 - CAISM- AM-
UNICAMP 7864 - BIÓPSIA EM 15-06-88

MHG - REGISTRO: CLAP 182280 - BIÓPSIA EM 21-04-86

MAFM - REGISTROS: IRMD 4343 - HC-UNICAMP 1799634 - CAISM- AM-
UNICAMP 7883 - BIÓPSIA EM 24-06-88

MC - REGISTRO: IRMD 1025 CLAP 13905 - BIÓPSIA EM 04-11-83

MM - REGISTROS: IRMD 2069 - HC-UNICAMP 0975560 - CAISM- AM-

UNICAMP 4312 - BIÓPSIA EM 01-06-85

NAP - REGISTRO: CLAP 191875 - BIÓPSIA EM 10-04-84

NDS - REGISTRO: IRMD 3061 CLAP 19182 - BIÓPSIA EM 16-10-86

NSD - REGISTRO: IRMD 33371 - BIÓPSIA EM 19-02-87
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• NABO - REGISTROS: IRMD 22433 - CLAP 109320 - BIÓPSIA EM 07-09-85

• NCB - REGISTROS: IRMD 26955 - HC-UNICAMP 1576381 - CAISM- AM»
UNICAMP 6692 - BIÓPSIA EM 16-04-86

• NTC - REGISTROS: HMMG 13% - HC-UNICAMP 07965S - CAISM- AM-

UNICAMP 3218 - BIÓPSIA EM 06-05-81

• NPC - REGISTROS: IRMD 2179 - CLAP 16815 - BIÓPSIA EM 09-08-85

• NMP - REGISTROS: IRMD 13356 - CLAP 14749 - BIÓPSIA EM 18-05-84

• NPS - REGISTRO: CLAP 156127 - BIÓPSIA EM 02-01-85

• OGP-REGISTRO: CLAP 201406 -BIÓPSIA EM 99-99-99

• OMM - REGISTRO: CLAP 149512 - BIÓPSIA EM 27-07-84

• OMFD • REGISTRO: CLAP 188694 - BIÓPSIA EM 29-06-86

• OSC - REGISTRO: HMMG 4541 - BIÓPSIA EM 15-08-87

• OFU - REGISTROS: IRMD 31059 - HC-UNICAMP 1701851 - CAISM- AM-

UNICAMP 6975 - BIÓPSIA EM 09-10-86

• ORS - REGISTROS: IRMD 31150 - CLAP 19345 - BIÓPSIA EM 21-10-86

• OB - REGISTRO: IRMD 14606 - BIÓPSIA EM 25-07-84

• OMPG - REGISTRO: IRMD 23389 • BIÓPSIA EM 25-10-85



OAGM - REGISTROS: IRMD 36336 - HC-UNICAMP 1931062 - CAISM- AM-
UNICAMP 7417 - BIÓPSIA EM 10-07-87

OLM - REGISTROS: IRMD 30001 - HC-UNICAMP 1623059 - CAISM- AM-
UNICAMP 6809 - BIÓPSIA EM 21-Ç8-86

• OBK - REGISTROS: HMMG 4832 - HC-UNICAMP 2087056 - CAISM- AM-
UNICAMP 7672 - BIÓPSIA EM 18-11-87

• OCA - REGISTROS: IRMD 17262 - CLAP 15397 - BIÓPSIA EM 04-12-84

• OKL - REGISTROS: IRMD 2408 - CLAP 17457 - BIÓPSIA EM 11-11-85

• OMC - REGISTROS: CLAP 211205 - BIÓPSIA EM 18-12-87

• PR - REGISTROS: CLAP 71237 - BIÓPSIA EM 21-06-87

• RTS - REGISTROS: IRMD 13006 - HC-UNICAMP 083566 - CAISM- AM-
UNICAMP 5288 - BIÓPSIA EM 31-03-84

• RLN - REGISTROS: IRMD 25125 - CLAP 17676 - BIÓPSIA EM 21-01-86

• RCSO - REGISTROS: IRMD 25023 - BIÓPSIA EM 29-01-86

• RCF - REGISTROS: IRMD 1213 - HC-UNICAMP 0124274 -
CAISM-AM-UNICAMP 5239 - BIÓPSIA EM 25-02-84

• RPF - REGISTROS: IRMD 272 - HC-UNICAMP 0992837 - CAISM- AM-

UN1CAMP 5446 - BIÓPSIA EM 04-06-84

• RFG - REGISTROS: IRMD 41948 - BIÓPSIA EM 03-03-88
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• RFH - REGISTROS: IRMD 2428 - CLAP 17493 - BIÓPSIA EM 30-11-85

• RCDSP - REGISTROS: IRMD 34308 - CLAP 20234 - BIÓPSIA EM 10-04-87

• RAG - REGISTROS: HMMG 4420 - HC-UNICAMP 1879206 - CAISM- AM-
UNICAMP 7346 - BIÓPSIA EM 29-05-87

• ROF - REGISTROS: IRMD 32200 - BIÓPSIA EM 10-08-86

• RCA - REGISTROS: HMMG 2957 - HC-UNICAMP 110394 - CAJSM -AM-
UNICAMP 5660 - BIÓPSIA EM 09-10-84

• SGF - REGISTROS: CLAP 201911 - BIÓPSIA EM 11-04-87

• SMPS - REGISTROS: CLAP 179176 - BIÓPSIA EM 07-03-86

• SFGM - REGISTROS: CLAP 19694 - BIÓPSIA EM 02-12-86

• SRF - REGISTROS: IRMD 12939 - BIÓPSIA EM 28-02-84

• SRC - REGISTROS: IRMD 42850 - CLAP 21645 - BIÓPSIA EM 22-06-88

• SF - REGISTROS: CLAP 17591 - BIÓPSIA EM 14-12-85

• SCLM - REGISTROS: CLAP 169973 - BIÓPSIA EM 30-08-85

• SM - REGISTROS: CLAP 161160 - BIÓPSIA EM 16-04-85

• SMC - REGISTROS: IRMD 27845 - CLAP 18606 - BIÓPSIA EM 27-05-86

• SCF • REGISTROS: CLAP 147795 - BIÓPSIA EM 14-06-84
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• IFF - REGISTROS: IRMD 39797 - CLAP 21140 - BIÓPSIA EM 25-01-88 *

. TMJDG - REGISTROS: CLAP 173733 - BIÓPSIA EM 07-11-85

• TRNC - REGISTROS: IRMD 30384 - HC-UNICAMP 1659587 - CAISM- AM-
UNICAMP 6892 - BIÓPSIA EM 11-09-86

• TCM - REGISTROS: IRMD 8965 • CLAP 13665 - BIÓPSIA EM 03-08-83

• TCSN - REGISTROS: HMMG 2456 - HC-UNICAMP 0725305 - CAISM- AM-
UNICAMP 4811 - BIÓPSIA EM 20-09-83

• TMTF - REGISTROS: IRMD 27517 - HC-UNICAMP 1543996 - CAISM- AM-
UNICAMP 6606 - BIÓPSIA EM 10-04-86

• TFAS - REGISTROS: IRMD 23527 - CLAP 17319 - BIÓPSIA EM 23-10-85

• TMW - REGISTROS: CLAP 150587 - BIÓPSIA EM 28-08-84

• TOF - REGISTROS: CLAP 194414 - BIÓPSIA EM 22-09-86

• TU - REGISTROS: IRMD 27652 - CLAP 18239 - BIÓPSIA EM 24-04-86

• VASK - REGISTROS: IRMD 2919 - HC-UNICAMP 1593569 - CAISM- AM-
UNICAMP 6739 - BIÓPSIA EM 10-07-88

# VGP - REGISTROS: IRMD 36347 - HC-UNICAMP 1931894 - CAISM- AM-
UNICAMP 7418 - BIÓPSIA EM 13-07-87

• VHM - REGISTROS: CLAP 183842 - BIÓPSIA EM 07-05-86
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• VLTC-REGISTROS: IRMD41890-CLAP668-BIÓPSIAEM28-04-88

• VRA - REGISTROS: HMMG 4634 - BIÓPSIA EM 16-10-87

• VMJ - REGISTROS: IRMD 26456 - HC-UNICAMP 1466136 - CAISM- AM-
UNICAMP 6440 - BIÓPSIA EM 07r03-86

• VAP - REGISTROS: HMMG 3468 - HC-UNICAMP 1449958 - CAISM- AM-

UNICAMP 6406 - BIÓPSIA EM 25-11-85

• VSD - REGISTROS: HMMG 4754 - HC-UNICAMP 2080309 - CAISM- AM-
UNICAMP 7772 - BIÓPSIA EM 05-04-88

• VVF - REGISTROS: IRMD 2681 - HC-UNICAMP 1529275 - CAISM- AM-
UN1CAMP 6580 - BIÓPSIA EM 20-03-86

• VMA - REGISTROS: IRMD 3349 - HC-UNICAMP 0718447 - CAISM- AM-
UNICAMP 7089 - BIÓPSIA EM 10-02-87

• VRG - REGISTROS: IRMD 19348 - HC-UNICAMP 1249857 - CAISM- AM-

UNICAMP 5952 - BIÓPSIA EM 23-03-85

. WP - REGISTROS; IRMD 16645 - CLAP 15326 • BIÓPSIA EM 08-11-84

• WFW - REGISTROS: IRMD 13920 - CLAP 14824 - BIÓPSIA EM 29-06-84

• WZS - REGISTROS: CLAP 137492 - BIÓPSIA EM 06-09-83

• YAT - REGISTROS: IRMD 3364 - CLAP 200055 - BIÓPSIA EM 17-03-88

• YME - REGISTROS: IRMD 26343 - HC-UNICAMP 1506732 - CLAP20055 -

CAISM- AM- UNICAMP 6516 - BIÓPSIA EM 21-12-86
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• YP - REGISTROS: IRMD 39618 - HC-UNICAMP 2034508 - CAISM- AM-
UNICAMP 7577 - BIÓPSIA EM 25-09-87

• YBC - REGISTROS: IRMD 38604 - CLAP 21077 - BIÓPSIA EM 12-12-87

• ZSMA - REGISTROS: IRMD 22036 - HC-UNICAMP 135356 - CAISM- AM-

UNICAMP 6174 - BIÓPSIA EM 15^08-85

• ZTG • REGISTROS: HMMG 2478 - BIÓPSIA EM 06-10-83

• ZMLSE - REGISTROS: CLAP 212611 - BIÔPSIA EM 18-02-88

• ZGC - REGISTROS: CLAP 91170 - BIÓPSIA EM 03-06-87

• ZOB - REGISTROS: IRMD 42408 - BIÓPSIA EM 03-06-88

• IRMD* = INSTITUTO DO RADIUM "Dr. Manuel Dias"

• CLAP* * CLÍNICA "Prof. Dr. J, A. Pinotti"

• HMMG* « HOSPITAL MUNICIPAL "Dr. Mário Gatti"- Campinas

• HC-UNICAMP* - REGISTRO HOSPITAL DAS CLÍNICAS-UNICAMP

• CA1SM-AM-UNICAMP* = AMBULATÓRIO DE MAMA-CAISM-UNICAMP

Editoratfo Ekirtnica: SCAN • Fone: (0192) 31-7173
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